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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

 
1.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia. 
 
1.2. Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 

odbioru robót w ramach inwestycji pn.: 
 
Przebudowa budynku dydaktycznego nr 1 oraz budynku dawnej kuźni na potrzeby Wydziału 
Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2-4. 

 
1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 
 
Budynki objęte niniejszym opracowaniem są położone przy ul. Willowej 2-4 w Szczecinie. Stanowią 
kompleks budynków dawnego zespołu szkół budowy okrętów. Są budynkami użyteczności publicznej 
szkolnictwa wyższego. Obecnym użytkownikiem budynków jest Akademia Morska w Szczecinie – Wydział 
Mechaniczny. Funkcja dydaktyczna obiektów nie ulega zmianie. 
Przedmiotem opracowania jest remont i wewnętrzna przebudowa pomieszczeń budynków na potrzeby 
nowego użytkownika budynków (Akademii Morskiej w Szczecinie) z dostosowaniem do obowiązujących 
przepisów. Funkcja budynku nie ulega zmianie. Z niniejszego opracowania zostały wyłączone w budynku 
głównym następujące pomieszczenia: jedna klatka schodowa, pomieszczenia na piętrze przeznaczone na 
Centrum Paliw, sanitariaty oraz serwerownia na parterze. Pomieszczenia wyłączone z zakresu zostały 
oznaczone na rzutach.  
Zakres niniejszego zadania obejmuje: 

1. Przebudowę wewnętrznego układu funkcjonalnego pomieszczeń z dostosowaniem do wymagań 
Inwestora oraz obowiązujących przepisów. 

2. Wyburzenia i rozbiórki ścian wewnętrznych działowych oraz nośnych. 
3. Termomodernizację budynków objętych opracowaniem w zakresie ścian zewnętrznych oraz 

stropodachów, wymianę stolarki okiennej, stolarki drzwiowej zewnętrznej. 
4. Przebudowę i modernizację węzła cieplnego zasilającego instalację grzewczą oraz c.w. w 

budynkach. 
5. Przebudowę wewnętrznych instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, c.o., hydrantowej. 
6. Budowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz klimatyzacji: montaż nowych 

central wentylacyjnych, układ wentylacyjny z systemem odzysku ciepła (rekuperacją), klimatyzacja 
pomieszczeń. 

7. Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia. 
8. Budowa instalacji niskoprądowych, tj.: instalacja telefoniczna, komputerowa, antywłamaniowa, 

alarmowa, monitoringu. 
9. Oddymianie klatki schodowej czterobiegowej. 
10. Wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej. 
11. Wyrównanie poziomów i wymiana posadzek wewnętrznych. 
12. Montaż świetlików dachowych w komunikacji w budynku dydaktycznym. 
13. Wymiana warstw spadkowych dachowych w budynku dydaktycznym (wymiana warstw spadkowych 

stropodachów, docieplenie, nowe pokrycie). 
14. Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian w budynku dydaktycznym i dawnej kuźni. 
15. Remont istniejących studni doświetlających wraz z remontem fosy doświetlającej. 
16. Wykonanie nowej elewacji w obydwóch budynkach wraz zadaszeniami nad wejściami do budynków 

oraz wymianą obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, instalacji odgromowej. 
17. Remont i modernizację schodów zewnętrznych wejściowych do budynków, dostosowanie ich do 

wymagań przepisów oraz remont zewnętrznej rampy pozostałej przy budynku dawnej kuźni. 
18. Remont istniejących kominów. 
19. Wymiana konstrukcji dachów w budynkach: dawnej kuźni oraz budynku warsztatów – dziedziniec. 
20. Rozbiórkę: gospodarczego pomieszczenia znajdującego się przy budynku dawnej kuźni, komina 

spalinowego, fragmentu zewnętrznej rampy. 
 
1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 

realizacji robót: 
 
1.4.1. Spis projektów budowlanych 
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 Architektura  

 Zagospodarowanie terenu 

 Konstrukcja 

 Instalacje elektryczne 
 

1.4.2. Spis kodów CPV i  szczegółowych specyfikacji technicznych 
 

Kody podstawowe 
 

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45100000-8          Przygotowanie terenu pod budowę 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne 

45262310-7 Zbrojenie 

45262311-4 Betonowanie konstrukcji  

45262000-1 Konstrukcje żelbetowe  

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

44113330-7 Okładziny  

45421146-9 Sufity podwieszane 

45432130-4 Pokrywanie podłóg 

45431000-7 Kładzenie płytek 

45431100-8 Kładzenie terakoty 

45262300-4 Betonowanie 

45262310-7 Zbrojenie 

45410000-4 Tynkowanie,  

45442121-1 Malowanie budowli  

45320000-6 Roboty izolacyjne  

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych 

45421120-1 Instalowanie progów  

45443000-4 Roboty elewacyjne  

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 
roboty 

45261320-3 Wykonywanie obróbek blacharskich 

45262000-1 Konstrukcje stalowe 

45233253-7 Układanie nawierzchni z kostki brukowej 

45342000-6  Wznoszenie ogrodzeń 

 

Szczegółowe specyfikacje techniczne 
 

Lp. Symbol Nazwa 

1 SST-0 Ogólna specyfikacja techniczna 

2 SST-1 Roboty rozbiórkowe 

3 SST-2 Roboty ziemne 

4 SST-3 Rusztowania 

5 SST-4 Konstrukcje betonowe, żelbetowe  

6 SST-5 Konstrukcje murowe, okładziny, nadproża, sufity podwieszane 

7 SST-6 Podłoża i posadzki, okładziny podłogowe,  

8 SST-7 Tynki, roboty malarskie   

9 SST-8 Izolacje przeciwwilgociowe 

10 SST-9 Elewacje, obróbki blacharskie 

11 SST-10 Stolarka okienna i drzwiowa 

12 SST-11 Pokrycie dachowe 

13 SST-12 Konstrukcje stalowe 

14 SST-13 Nawierzchnie  zewnętrzne 



OGÓLNA   SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

PRZEBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NR 1 ORAZ BUDYNKU DAWNEJ KUŹNI NA POTRZEBY WYDZIAŁU 

MECHANICZNEGO  AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE  PRZY UL. WILLOWEJ 2-4, działka nr 4/11; 4/14 obręb 3018    

Strona 4 

15 SST-14 Wyposażenie 

 
 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 
projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na 
własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w trzech kopiach do akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy. 

 
1.5. Definicje i skróty 

 

 Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. 

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 Zarządzający realizacją umowy, Inżynier budowy lub Inspektor nadzoru - w ramach posiadanego 
umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez 
sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 
warunków umowy.  

 Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inżyniera. 

 Przedmiar – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 

 Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

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

 Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

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

 Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 
na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

 Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.  

 
2.  PROWADZENIE ROBÓT 
 
2.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 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 zarządzającego realizacją umowy. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 
jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją 
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 
potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 
wyznaczonych przez wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną 
one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich 
usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany 
do przeniesienia tych punktów. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie budowlanym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości 
robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
2.2. Teren budowy. 
 
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy. 

Działka jest zabudowana budynkami o funkcji dydaktycznej: budynek dydaktyczny położony u 
zbiegu ulic Stalmacha i Willowej wraz z prostopadłym do niego budynkiem warsztatów oraz w 
głębi działki – budynek warsztatowy tzw. budynek dawnej kuźni. Funkcja nie ulega zmianie. 
Przebudowa budynków nie powoduje zmiany powierzchni zabudowy, kubatury i wysokości 
zabudowy. Niniejsze opracowanie nie zmienia istniejącego układu dróg wewnętrznych, ciągów 
pieszych, układu zieleni. 
Stan istniejący zagospodarowania działki ulegnie zmianie  z punktem 1.3. niniejszej specyfikacji. 
 

2.2.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. Zamawiający w terminie przewidzianym kontraktem 
przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 
jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
a) dokumentację techniczną określoną w p.1.4., 
b) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 
c) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 
 

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia de ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w 
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 
drogowe etc., żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego Wszystkie znaki 
drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu 
zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących 
na terenie budowy i w razie, ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy.  
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Wykonawca dostarczy i ustawi tablicę informacyjną budowy, która powinna spełniać wymogi 
prawa budowlanego. 
 

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
oraz urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable, etc. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 
instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku, gdy 
wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, 
Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze 
rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy 
o każdy przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody, spowodowane przez 
jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie 
zagospodarowania terenu. 

 
2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował odpowiednie kroki żeby 
stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 
budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na 
tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 stosować się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz unikać szkody i niedogodności w stosunku do osób lub mienia publicznego tj. 
zanieczyszczenie, hałas powstałych przy różnych metodach wykonawstwa. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację zaplecza, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 
pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru, 

 
2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i 
odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa 
się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na 
placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w m iejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe 
w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany 
środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w 
projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i 
mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 
bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być 
dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 
wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
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2.2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót 
lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni budynku i w jego 
sąsiedztwie. Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 
 

2.2.8. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. Na terenie budowy 
Wykonawca rozmieści sprzęt przeciwpożarowy zgodnie z odpowiednimi przepisami.  
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 jego 
działalnością. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby 
trzecie i powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczaniu budowy 
i materiałów niebezpiecznych. 
 

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
 
2.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 
zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 

 projekt organizacji robót, 

 plan BIOZ, 

 szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

 program zapewnienia jakości. 
 
2.3.2. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 
robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót. 

 
2.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót, przygotowanego przez zamawiającego, 
wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 
Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót 
w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. Szczegółowy harmonogram robót i 
finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń 
zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 
montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w 
terminie określonym w umowie. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie 
realizacji robót. 
 

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - prawo budowlane jest 
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zobowiązany opracować program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego 
podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, 
szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 

2.3.5. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 

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

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), sposób oraz 
formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,  

 ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji zarządzającemu realizacją umowy, 

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 do magazynowania i 
załadunku materiałów, 

 sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu i przechowywania na budowie, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) sprowadzonych podczas dostaw materiałów, 

 wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
umowy. 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
 

2.4. Dokumenty budowy  
 
2.4.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
budowlanego. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać 
postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie 
związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego 
datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być 
czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych 
miejsc między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją 
umowy. W szczególności w dzienniku budowy powinny, być zapisywane następujące informacje: 

 data przejęcia przez wykonawcę placu budowy, 

 dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego, 

 zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1, 
przygotowanych przez wykonawcę, 

 daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 

 postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 

 daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 

 komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy, 

 daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 
zarządzającego realizacją umowy, 

 daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 
wykonania robót zamiennych, 

 wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy, 
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 warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 
czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków 
klimatycznych, 

 dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 

 szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie, 

 dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 

 dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 
zostały przeprowadzone i pobrane, 

 wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone, 

 inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy. Wszystkie decyzje Inżyniera, wpisane do dziennika budowy, muszą być 
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 
każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 

2.4.2. Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i 
zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym 
przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. Książka 
obmiaru jest jednym z wielu sposobów rozliczeń finansowych robót budowlanych - o korzystaniu 
z tego sposobu decyduje Inwestor. 
 

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają 
też: 

 dokumenty wchodzące w skład umowy, 

 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, 

 umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne, 

 instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 
budowie, 

 protokoły odbioru robót, 

 opinie ekspertów i konsultantów, 

 korespondencja dotycząca budowy. 
 
2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne 
do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego 
w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 
2.5. Dokumenty przygotowywane przez wykonawcę w trakcie trwania budowy 

 
2.5.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy budowy następujących 
dokumentów:  

 rysunki robocze, 

 aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 

 dokumentacja powykonawcza, 

 instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy budowy winny być wyraźnie oznaczone 
nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane.  
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
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wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

 
2.5.2. Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane 
dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 
rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie 
ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z 
odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. Zarządzający realizacją umowy zajmie się 
przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w 
terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego 
składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po trzy (3) 
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, 
które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca 
złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze 
będą przedkładane Inżynierowi budowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu do 5 
zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na 
czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 
wzajemnych powiązań. Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny 
zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu 
do projektu budowlanego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 
każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

 nazwa inwestycji, 

 nr umowy, 

 ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu, 

 tytuł dokumentu, 

 numer dokumentu lub rysunku, 

 określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, 

 numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał 
lub element, 

 data przekazania. 
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, 
lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w 
nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem 
wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w 
uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór 
autorski. 
 

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. 
Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna 
obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 
 

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej 
raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny 
zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
 

2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
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Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po cztery egzemplarze kompletnych instrukcji 
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub 
dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia 
lub systemu. Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy 
za wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone 
przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez 
wykonawcę w ciągu 14 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez 
zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

 strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia,  

 spis treści,  

 informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 
pocztowy, 

 gwarancje producenta, 

 wykresy i ilustracje, 

 szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu, 

 właściwa regulacja, 

 procedury testowania, 

 zasady eksploatacji, 

 instrukcja wyłączania z eksploatacji, 

 instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek, 

 środki ostrożności, 

 instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe 
z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, 
wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego 
stanu i trwałości urządzeń, 

 instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 
smarowania, 

 wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów, akcesoriów i 
elementów dodatkowych. 
 

3.  ZAMAWIAJĄCY 
 
Zamawiający -  Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, sprawuje 
kontrolę zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 
prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zamawiający 
pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im 
uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego, 
zamawiającego. Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, 
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu biuro na placu 
budowy i utrzymywać je do końca robót. 

 
4.  MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
 
4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 
stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 
materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 
będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z 
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zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego 
źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich 
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił 
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość 
odpowiada wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
4.2. Kontrola materiałów i urządzeń 
 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę  materiały i 
urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 
materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w 
wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

 w trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i 
pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń, 

 zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 
gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

 
4.3. Atesty materiałów i urządzeń 
 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 
materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego 
realizacją urnowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

 
4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli 
zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla 
których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana 
przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które 
nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany 
na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

 
4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją urnowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie 
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy lub poza placem budowy, w 
miejscach zapewnionych przez wykonawcę.  
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Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 
 
4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 
 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 
inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich 
użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego 
realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być 
zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
5.  SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 
zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
6.  TRANSPORT  
 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach 
wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na 
polecenie zarządzającego realizacją umowy.  
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
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 przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji 
technicznej, dokumentacji projektowej i wskazaniach zarządzającego realizacją umowy, w terminie 
przewidzianym w umowie.  
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy 
będą usunięte z placu budowy.  
Wykonawca będzie na własny koszt utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu 
budowy.  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
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 Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie placu budowy. Jakiekolwiek skutki 
finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają 
Wykonawcę. 
 
7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
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7.1. Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z 
programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od 
wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
budowlanym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i 
ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
7.2. Pobieranie próbek 
 
Próbki do badań będą z zasady 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. 
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 
zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez 
zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
 
7.3. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający realizacją 
umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie 
on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający 
realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie 
wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, również przez niego zaaprobowanych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników 
badań. 
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 
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wykonawcy lub zleci nieza1eżnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 
budowlanym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

 
8.  OBMIARY ROBÓT 
 
Wykonawca  ma zlecenie ryczałtowe i  w związku z tym nie ma potrzeby uwzględniania obmiarów robót. 
 
8.1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone 
przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
8.2. Czas przeprowadzania obmiaru 
 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub 
uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
 Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
9.  ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 
9.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez zarządzającego realizacją umowy przy udziale wykonawcy: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiór częściowy, 

 odbiór końcowy, 

 odbiór ostateczny. 
 

9.2. 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 zarządzający realizacją umowy.
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia zarządzający realizacją umowy w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją budowlaną i specyfikacjami technicznymi. 

 
9.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 
9.4. Odbiór końcowy robót 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
zarządzającego realizacją umowy. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności zarządzającego 
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realizacją umowy i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 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 specyfikacjami technicznymi, 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. 

 
9.4.1. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru 
końcowego wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentację powykonawczą), 

 powykonawczą dokumentację geodezyjną wykonanych robót, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 

 specyfikacje techniczne, 

 uwagi i zalecenia Inżyniera, szczególnie z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń zarządzającego realizacją umowy, 

 technologiczne wskazania i ustalenia, 

 dzienniki budowy i księgi obmiaru, 

 wyniki pomiarów kontrolnych, badań laboratoryjnych, 

 atesty wbudowanych materiałów, 

 ocena technologiczna sporządzona na bazie wszystkich wyników badań i obmiarów zgodnie 
z programem zapewnienia jakości i specyfikacjami technicznymi, 

 raport techniczny, 

 inne dokumenty wymagane przez zamawiającego. 
 

9.4.2. Raport techniczny zawiera m.in.: 

 zakres oraz lokalizację wykonanych robót, 

 wykaz zastosowanych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, 

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

 datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
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. 
 

9.5. Odbiór ostateczny 
 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego.  
 
9.6. Podstawy płatności 
 
Podstawą płatności jest umowa z Zamawiającym. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy i normatywy 
 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w 
punkcie 9 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
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Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
Wiele pozycji specyfikacji technicznych odnosi się do polskich norm (PN), norm europejskich (EN), norm 
niemieckich (DIN) przepisów branżowych oraz instrukcji. Powinny one być traktowane jako nieodłączna 
część i stosowane łącznie ze specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową. Zastosowanie powinno 
mieć ostatnie wydanie norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą złożenia ofert), chyba że 
określono inaczej. Roboty winny być wykonane z zachowaniem bezpieczeństwa, w ścisłej zgodności z 
polskimi normami lub odpowiednikami norm europejskich do pewnego stopnia przyjętego przez polskie 
ustawodawstwo. 
Wykonawca zobowiązany jest stosować się do innych wiążących norm związanych z realizacją robót w 
ramach kontraktu oraz zastosować się do przepisów tych norm na tych samych warunkach co do innych 
wymagań zawartych w specyfikacji technicznej. 
Przyjmuje się, że wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymogami tych norm.  
Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z prawem polskim i innymi przepisami władz 
centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, które są w jakikolwiek sposób 
powiązane z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, 
przepisów, zasad i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca będzie przestrzegał prawa do patentów i będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie 
wszelkich wymagań prawnych w stosunku do używanych opatentowanych urządzeń lub metod oraz stale 
będzie informował Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie pozwoleń i innych stosownych 
dokumentów. 
 
10.2. Przepisy prawne 
 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane 
z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w 
trakcie realizacji robót. 
 
Najważniejsze z nich to: 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz 
wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych  
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650), 

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

  PN-B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. 

  Wymagania i badania przy odbiorze. 

  PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania badania przy 
odbiorze. 

   PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 

  PN-EN 99: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej. 

  PN-EN 100: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie. 

  PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa. 

 PN-EN 102: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 
wgłębne ścieranie. Płytki nieszkliwione. 

  PN-EN 103: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 

  PN-EN 106: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. 

  PN-EN 163: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

  PN-B-12032 Płytki i kształtowniki podłogowe kamionkowe. 

  PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Płytki. 

  PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
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  PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

  PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

  PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

  PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych . 

 Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 

 Ustawa o systemie oceny zgodności . 

 Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby. 

 Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony indywidualnej 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu 
Techniki Budowlanej. 

 Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania i 
eksploatacja. 

 PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań. 

 PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych 
wykonywanych z rur stalowych. 

 PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na 
placu budowy. 

 PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych 

 PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

 PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne.  

 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 

 PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
cementów powszechnego użytku. 

 PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

 PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

 PN-86/B-30020  Wapno. 

 PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

 PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 

 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

 PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 

 PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 

 PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 

 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

 PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 

 PN-B-03264  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowe 

 PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

 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. 



OGÓLNA   SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

PRZEBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NR 1 ORAZ BUDYNKU DAWNEJ KUŹNI NA POTRZEBY WYDZIAŁU 

MECHANICZNEGO  AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE  PRZY UL. WILLOWEJ 2-4, działka nr 4/11; 4/14 obręb 3018    

Strona 19 

 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-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 ziarnowego. 
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. 

 PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunków stali  

 PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne,  

 PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe,  

 PN-EN 10021: 1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych,  

 PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia,  

 PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli,  

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

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

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

 PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe równoległościenne IPE walcowane na gorąco. 
Wymiary.  

 PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco. Wymiary.  

 PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary.  

 PN-EN10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu, wymiarów i 
masy.  

 PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 
Wymiary.  

 PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 
Tolerancja kształtu i wymiarów.  

 PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia.  

 PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub dwustronnych i nakrętek.  

 PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport.  

 PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 

 PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

 PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy 
ogólne. 

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

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

 PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

 PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
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 PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

 PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

 PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

 PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych przewidzianych w projekcie budowlanym.  
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych: 

 wyburzenia i rozbiórki istniejących ścian działowych w budynku głównym oraz w budynku 
dawnej kuźni: wyburzenie 2 ścian nośnych wewnętrznych, rozbiórka schodów stalowych oraz 
elementów wydzielających pomieszczenie na pięterku i komórkę pod schodami, komina. 
ponadto rozbiórka całego zadaszenia oraz fragmentów ścian zewnętrznych w części budynku 
dawnej kuźni (do poziomu nadproży okiennych), 

 rozbiórka gospodarczej dobudówki (jednokondygnacyjnej) znajdującej się przy budynku kuźni 
oraz zewnętrznej rampy,  

 rozbiórka warstw spadkowych stropodachów w budynku głównym (w skrzydle od ul. 
Stalmacha oraz od ul. Willowej),  

 rozbiórka pokrycia dachowego z papy w budynku warsztatów-dziedziniec, 

 rozbiórka posadzki w fosie doświetlającej, 

 rozbiórka studzienek doświetlających pomieszczenia przyziemia, 

 rozbiórka istniejących czap kominowych, 

 demontaż warstwy 10 cm istniejącej warstwy docieplenia – od strony ul. Willowej, na parterze i 
na piętrze,  

 wykucie wnęk,  

 skucie tynku, 

 rozebranie ścian i filarów, kominów, 

 podkucie fragmentów ścian klatki schodowej czterobiegowej w budynku głównym do 
uzyskania szerokości 150 cm, 

 rozbiórka wewnętrznej rampy i schodów stalowych w pom. nr -1.20, 

 rozbiórki drewnianych podestów w salach – oznaczone na rzutach,  

 demontaż okładzin ścian wewnętrznych, 

 rozebranie obicia z płyt boazeryjnych, 

 rozebranie okładziny ściennej, 

 rozbiórka istniejących podłóg na gruncie w części pom. piwnicy oraz posadzek we wszystkich 
pomieszczeniach (poza pom. nr -1.3,-1.4,-1.5), 

 rozbiórka posadzki z deszczułek, paneli i parkietu, 

 zerwanie posadzek i okładzin z masy lastrykowej, 

 demontaż stolarki okiennej i drzwiowej w całym budynku głównym oraz budynku dawnej kuźni, 

 demontaż krat okiennych oraz elementów instalacyjnych na elewacjach, 

 wyburzenie  rampy żelbetowej wokół budynku kuźni, 

 demontaż balustrad, drabin, 

 usunięcie pokrycia dachowego wraz z konstrukcją dachu w bud.  kuźni, 

 usunięcie powłok bitumicznych, 

 oczyszczenie konstrukcji stalowej,  

 wyburzenie ściany zewnętrznej do poziomu nadproży okiennych w pom. hartowni. 
 

1.4. Określenia podstawowe 



ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
 

PRZEBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NR 1 ORAZ BUDYNKU DAWNEJ KUŹNI NA POTRZEBY WYDZIAŁU 

MECHANICZNEGO  AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE  PRZY UL. WILLOWEJ 2-4, działka nr 4/11; 4/14 obręb 3018  

 Strona 23 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami i demontażami oraz wszystkie 
roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna". 
Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót 
i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

 młotami wyburzeniowymi, 

 młotami kującymi, 

 odkurzaczem przemysłowym, 

 samochodami do wywozu odpadów, 

 kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,  

 drobnym sprzętem pomocniczym. 
 

4. TRANSPORT 
 

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie 
zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Roboty przygotowawcze 

 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
Na podstawie dokumentacji projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i 
zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP. 

 teren oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

 zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-
kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
 
Ogólne wytyczne do technologii przeprowadzenia prac rozbiórkowych  
W pierwszej kolejności należy obiekt ogrodzić i umieścić odpowiednie oznaczenia sygnalizujące o 
charakterze prowadzonych prac. Na czas wykonywanych prac rozbiórkowych przybudówki,  należy  
odłączyć obiekt od instalacji zewnętrznych. Prace rozbiórkowe dachu rozpocząć od rozbiórki 
wyposażenia i instalacji wewnętrznej selekcjonując materiały z przeznaczeniem do dalszego  
wykorzystania lub przetworzenia. Rozbiórkę elementów konstrukcyjnych budynku rozpocząć od 
usunięcia pokrycia dachowego. Następnie  rozebrać  konstrukcję dachu i stopniowo  rozbierając  
ściany  i  strop rozebrać należy  całkowicie przybudówką  łącznie  z  fundamentami. Wielkogabarytowe 
elementy należy transportować na dół za pomocą dźwigu o odpowiednim wysięgu. Elementy 
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drobnowymiarowe można transportować na dół za pomocą  zsypów budowlanych tzw. rękawów,  
sprowadzając  urobek  z rozbiórki  na  teren  należący do Inwestora.  
Odpady nie nadające się do powtórnego wykorzystania należy sukcesywnie wywozić poza teren 
rozbiórki na legalne składowiska lub wysypiska. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w miejscu 
rozebranej przybudówki i odtworzenie elewacji prowadzić zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w 
niniejszej dokumentacji. Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. 

 Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 

 Rozebrać pokrycie dachowe ręcznie. 

 Rozbiórki okładzin ściennych tynki, płytki należy skuwać ręcznie  tak, aby nie uszkodzić 
konstrukcji ścian.  

Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z dokumentacją projektową mają zostać 
zachowane. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. 
Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna". 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a 
w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora, 
Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna". 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
Jednostkami obmiarowymi są: 

 1 m
2
 odbitych tynków, rozebranych ścianek, 

 1 m
3
 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako 

objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 
 

8. ODBIORY ROBÓT  
 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna". 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna". Cena robót 
obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 

 wyznaczenie zakresu prac, 

 oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 
zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 

 przeprowadzenie demontażu, 

 rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 

 oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,  

 przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,  

 selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 
Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 

 załadunek odpadów, 

 zabezpieczenie ładunku, 

 przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 

 utylizację odpadów. 
 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. zm.), 
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji 
oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień 
danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, 
poz. 1650), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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SST 2 - ROBOTY ZIEMNE 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1.  Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót 
ziemnych, które zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robot. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:  
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 

 Robót  pomiarowych przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta, 

 Mechanicznym  wykonaniu  koryta, 

 Robót  ziemnych wykonywanych  koparkami podsiębiernymi, 

 Transportu urobku samochodami samowyładowczymi, 

 Prace porządkowe. 
Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Warstwa humusu  – warstwa ziemi roślinnej urodzajnej, nadającej się do upraw    rolnych. 
Głębokość wykopu – odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, mierzona w 
kierunku pionowym. 
Odkład – miejsce składowania gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów. 
Roboty ziemne – roboty, których rezultatem są wykopy lub nasypy. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, badany 
zgodnie z PN 
Pozostałe określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i 
europejskimi oraz z SST – 0 „Wymagania Ogólne” 
 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót  podano w  OST   „Ogólna Specyfikacja Techniczna” 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Techniczną, Specyfikacją techniczna oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami i przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram 
robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot określonych 
umową. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w  OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
 
2.2. Źródło pozyskiwania materiałów 
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Zakłada się pozyskiwanie materiału zasypowego fundamentów z wykopu po akceptacji Inspektora 
Nadzoru lub ze sprawdzonego i udokumentowanego źródła, zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
2.3. Wykopy  
 
Materiałami stosowanymi do wykonania wykopów niniejszej specyfikacji są: 

 humus zdjęty z terenu, 

 grunt wydobyty z wykopów, 

 grunt piaszczysty, 

 piasek, 
Materiałami stosowanymi przy tworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktów wysokościowych 
wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są: 

 paliki drewniane o średnicy fi 15÷20 mm i długości 1,0÷ 1,7 m, 

 pręty stalowe fi 12mm i długości 300mm, 

 farba chlorokauczukowa lub ftalowa, 

 repery, 
Do zasypywania wykopów należy użyć gruntu wydobytego z tego   samego wykopu,   nie 
zamarzniętego i bez zanieczyszczeń, takich jak: ziemia roślinna, odpady materiałów  budowlanych   
itp. Materiały  do  ewentualnego  umocnienia  ścian  wykopu powinny  być 
zaakceptowane przez Inżyniera Projektu. Muszą być dostosowane do warunków gruntowych, a nie 
spełniające wymagań mają być usunięte. Do zasypania budynku potrzebny jest piasek, żwir, 
pospółka lub materiał rodzimy pochodzący z wcześniej wykonanych Wykopów. Materiały te 
powinny zagwarantować prawidłowe zagęszczenie się i wodoprzepuszczalność nie mniejszą niż 
8m/dobę. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1.   Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w  OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
 
3.2. Wymagania szczegółowe 
 
Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów tras oraz roboczych punktów 
wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz 
określeniem wysokościowym elementów wykonane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, 
przeznaczonym do tego typu robót – teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, 
itp. 
Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
Do wykonania wykopów Wykonawca winien posiadać: 

 Koparko-ładowarkę, 

 Samochody ciężarowe samowyładowcze, 

 Drobny sprzęt ręczny – łopaty, szpadle, itp. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w  OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
 
4.2. Wymagania szczegółowe  
 
Środki transportu oraz sposób transportowania materiałów do wykonania robót może być dowolny 
pod warunkiem zachowania zasad nie szkodzenia ani pogarszania jakości transportowanych 
materiałów. 
Transport gruntu z wykopów oraz materiałów sypkich odbywać się będzie samochodami 
samowyładowczymi. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 
 
Ogólne warunki wykonaniaRobót podano w  OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
 
5.2. Zasady wykonania Robót 
 
5.2.1. Wykopy.  

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

2. Zabezpieczenie skarp wykopów. 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp:  

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

 w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25  

 gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.  
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia:  

 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3 
krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i 
materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych  

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

 stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania 
niekorzystnych  czynników.  

3. Tolerancje wykonywania wykopów.  
    Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.  
4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów.  

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa 
gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. W przypadku 
przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 
projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia 
odpowiednich decyzji.  

 
5.2.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy  

1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po    
    uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do   
    dziennika budowy.  
2. Warunki wykonania podkładu pod posadzki:  

 Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem 
posadzki.  

 Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych.  

 Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną 
warstwą.  

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

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

 
5.2.3.   Zasypki  
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1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek. Wykonawca może przystąpić do   zasypywania 
wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, co   powinno być potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy.  

2. Warunki wykonania zasypki. Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio 
po zakończeniu przewidzianych w nim robót. Przed rozpoczęciem zasypywania dno 
wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci. 
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:  

 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,  

 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi 
tarczami,  

 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi.  
 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 
0,95 wg próby normalnej Proctora.  Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu 
ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji 
przeciwwilgociowej 

 
Uwagi; Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 

 zapoznać się z planem zagospodarowania terenu, planem wysokościowym, 

 projektowanym obiektem, badaniami geotechnicznymi gruntu, 

 wyznaczyć trwale w terenie osie geometryczne realizowanego obiektu, 

 oznaczyć szerokości wykopów, zarysy skarp itp., 

 przygotować teren poprzez usunięcie gruzu i kamieni, 

 wykonać wszystkie urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy i  nasypy 
przed  wodami opadowymi i powierzchniowymi. 
 

Ponadto stale należy pamiętać aby:  
1. Urządzenia odwadniające kontrolować i konserwować przez cały czas trwania 

robót. 
2. Wykopy pod fundamenty i instalacje rurociągowe należy wykonać do głębokości 

0,1 – 0,2 m mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębić do    głębokości 
właściwej, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów. 

3. Wykonawca jest zobowiązany wytyczyć i ustabilizować w terenie punkty główne  
uzbrojenia terenu, obiektów kubaturowych oraz punkty wysokościowe (repery 
robocze) dla każdego punktu charakterystycznego terenu i dostarczyć Inżynierowi 
Projektu szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. Przejęcie tych   

            punktów powinno być dokonane w obecności Inżyniera Projektu. 
4. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien   

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego  
wytyczenia robót. 

Odspojenie i odkład urobku. 
Odspojenie gruntu w wykopach należy prowadzić mechanicznie lub ręcznie. Podczas 
trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 

- bezpieczną odległość od przewodów wodociągowych, gazowych,   
  kanalizacyjnych,    kabli energetycznych itp. 

 W przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej, należy 
miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inwestora i odpowiednie 
przedsiębiorstwa i instytucje, 

- należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w  
  miejscach, w   których   projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. 

Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić 
ciągłą obserwację odspajanego gruntu, 

-  należy zainstalować bezpieczne zejścia, 
- należy zachować bezpieczną odległość sprzętu mechanicznego od krawędzi    

wykopu  zależnej od rodzaju gruntu. 
Podłoże 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony grunt rodzimy, naturalnej wilgotności o 
wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy wykonywaniu wykopów pod 
fundamenty i instalacje rurociągowe, w sposób mechaniczny należy wykonać je do 
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głębokości 0,1 – 0,2 m mniejszej od projektowanej, w zależności o użytego sprzętu a 
następnie pogłębić do głębokości właściwej, bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentów. 
Zasypka i zagęszczenie gruntu. 
Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych należy 
wykorzystać grunty piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezienie spoza 
strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, z kamieniami lub gruzem, lessowych. 
Zasypkę należy prowadzić warstwami 25 – 35 cm z jednoczesnym zagęszczaniem 
mechanicznym. Stopień zagęszczania winien wynosić 0,95 – 1,0. Zasypkę wykopu 
powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym 
ubijaniem. 
Wykonanie wykopów. 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości 
robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. Zaleca się wykonywanie wykopów szerokoprzestrzennych ręcznie do 
głębokości nie większej niż 2.0m, a koparką do 4.0 m. Wykopy te powinny być 
wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast 
do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych i zasypania ich gruntem 
odpowiednim do tego celu. W czasie wykonywania tych robót, na wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów wraz ze 
znajdującymi się tam budowlami. Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone 
urządzenia podziemne nieprzewidziane w dokumentacji technicznej (instalacje 
wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) wówczas roboty należy 
przerwać, powiadomić o tym inwestora, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu 
trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. Jeżeli na 
terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone wykopaliska lub znaleziska o charakterze 
archeologicznym wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym  inwestora, a dalsze 
prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi 
nadzór archeologiczny. Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety, tak aby był umożliwiony odpływ wody od miejsca wykonywania 
robot, przy równoczesnym zachowaniu wymaganej projektem dokładności robót. Wymiary 
wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów w planie 
fundamentów oraz dostosowane do sposobu zakładania fundamentu, głębokości wykopu i 
rodzaju gruntu, z uwzględnieniem konieczności wzmocnienia zboczy wykopów i ich 
nachylenia. Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do rodzaju gruntu, 
poziomu wody gruntowej oraz konieczność możliwości zabezpieczenia ścian wykopów. W 
przypadku, gdy nie ma możliwości wykonania bezpiecznego nachylenia ścian wykopu, 
powinny być uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji 
zabezpieczającej oraz swobodna przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniami 
ściany wykopu, a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budynku lub 
budowli). Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 0,60 m. a w przypadku 
wykonywania na ścianach fundamentów izolacji nie mniej niż 0,80 m. Szerokość dna 
wykopów rozpartych powinna uwzględniać grubość konstrukcji rozparcia oraz przestrzeń 
swobodną między rozparciem i gabarytem elementów układanych w wykopie. 
Przestrzeń ta powinna wynosić, co najmniej: 

 w przypadku układania rurociągów i drenaży· po 30 cm z każdej strony, 

 w przypadku fundamentów - po 50 cm z każdej strony. 
Na czas prowadzenia robót ziemnych i budowlanych należy zapewnić prawidłowe 
odwodnienie wykopu. Wykopy mechaniczne powinny być wykonane do poziomu o 0.3m 
wyższego niż poziom posadowienia Pozostałe 30 cm należy usunąć ręcznie, tak, aby nie 
naruszyć naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Wymiary wykopów w planie powinny być 
wykonane z dokładnością ± 10cm, z uwzględnieniem zaleceń podanych powyżej. 
Wykonywanie robót ręcznie. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy: 

 Używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi, 

 Zapewnić należyte odwadnianie terenu robót. 

 Pozostawić pas terenu, co najmniej 0.5m wzdłuż krawędzi wykopu, na którym  
niedozwolone jest urządzenie wszelkich składowisk i dróg komunikacyjnych 
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 Środki transportowe pod załadunek mas ziemnych ustawiać, co najmniej 20m od 
krawędzi skarpy. 

 Rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić, co najmniej 1.5m 
dla umożliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunięcia się mas ziemnych, 

 Sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) stan skarp 
nasypów i wykopów. 

Wykonywanie robót sprzętem zmechanizowanym 
Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym, niezależnie od wymagań dla 
ręcznego sposobu wykonania robót, należy zachować niżej wymienione wymagania 
dodatkowe: 

 Głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu, nachylenie skarpy wykopu  
powinny być dostosowane do rodzaju gruntu i zasięgu wysięgnika koparki. 

 Roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywać warstwami, nie  

 dopuszczając  do  powstawania nierówności. 

 Zachować szczególną ostrożność podczas zagęszczania krawędzi nasypów. 

 Rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać możliwość ich wzajemnego  
uszkodzenia, 

 Robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn, Wyznaczyć w terenie 
strefę niebezpieczną dostosowaną do używanego sprzętu do wykonania wykopu. 

Wywozy i przywozy ziemi 
Wywóz ziemi na tymczasowy odkład w obrębie placu budowy. Przywóz piasku, żwiru i 
brakującej ziemi Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie. Wszelkie koszty związane 
z w/w czynnościami zostaną ujęte w cenie jednostkowej. 
Szerokość wykopu 
Zasady określenia ilości robót ziemnych przy robotach konstrukcyjnych i liniowych. 
Nachylenie skarp roboczych wykopów powinny wynosić: 
a) pionowe w skałach litych, 
b) o nachyleniu 2:1 – w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych, 
c) o nachyleniu 1:1,25 – w gruntach małospoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych 
gliniastych występujących w stanach zwartych i półzwartych, 
d) o nachyleniu 1:1,5 – w gruntach sypkich. 
Wyznaczenie punktów wysokościowych 
Wytyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu 
sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji 
projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inżyniera Projektu. Punkty i 
rzędne na osi budowli należy wyznaczyć dokładnie z danymi określonymi w dokumentacji 
projektowej. Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane 
przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien 
sprawdzić czy rzędne terenu określone w rysunkach są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi 
terenu. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera Projektu o wszelkich 
błędach wykrytych w wytyczaniu punktów głównych tras i reperów roboczych. 
Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych 
określonych w Rysunkach to powinien niezwłocznie poinformować o tym Inżyniera 
projektu. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed 
podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera Projektu. Wszystkie roboty, które bazują 
na pomiarach wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników 
pomiarów przez Inżyniera Projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 
wszystkich punktów pomiarowych i ich trwałe oznaczenie w trakcie trwania robót. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót 
nalezą do obowiązków wykonawcy. Punkty wysokościowe (repery robocze) należy 
wykonać dla każdego punktu charakterystycznego sieci uzbrojenia terenu, obiektu 
kubaturowego jak i przylegającego terenu pod zabudowę przewidzianą projektem 
Zagospodarowania Terenu, Projektem Drogowym, Projektem Zieleni. 
Wyznaczenie położenia obiektów 
Dla każdego obiektu należy wyznaczyć jago położenie w terenie zgodnie z rysunkami 
poprzez: 

 wytyczenie osi obiektu 

 wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu. 



ROBOTY   ZIEMNE 

PRZEBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NR 1 ORAZ BUDYNKU DAWNEJ KUŹNI NA POTRZEBY WYDZIAŁU 

MECHANICZNEGO  AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE  PRZY UL. WILLOWEJ 2-4, działka nr 4/11; 4/14 obręb 3018  

 Strona 33 

Monitoring oddziaływania robót inżynierskich na budynek istniejący. 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę techniczną sąsiadujących z wykopem 
obiektów wraz z inwentaryzacją ewentualnych istniejących uszkodzeń, stanu i przebiegu 
instalacji podziemnych, ocenę wrażliwości obiektów na osiadania. W sytuacji 
zauważonego złego stanu technicznego obiektów istniejących należy przed  rozpoczęciem 
prac ziemnych doprowadzić do wzmocnienia tych budynków. Wykonane być powinny 
wstępne pomiary geodezyjne, na budynkach znajdujących się w strefie wpływu wykopu 
należy umieścić dodatkowe repery. Jako strefę wpływu wykopu przyjąć należy budynki do 
około 8 m od krawędzi wykopu. Punkty pomiarowe powinny być rozmieszczone gęściej na 
budynkach usytuowanych prostopadle do wykopu. Na budynkach prostopadłych należy 
umieścić po trzy punkty na każdej prostopadłej ścianie Na budynkach równoległych 4 
punkty w narożach. Wartość występujących wokół wykopu przemieszczeń gruntu mieścić 
się powinny w granicach 50÷ + 20mm zatem pomiary prowadzić z dokładności 1 mm.  
W przypadku wystąpienia większych przemieszczeń należy niezwłocznie poinformować 
Projektanta konstrukcji. Monitoring oddziaływania robót inżynierskich powinien być 
prowadzony systematycznie przez cały okres prowadzenia robót i dodatkowo około 1 rok 
po ich zakończeniu. Monitoring obejmować powinien: 

 Pomiary geodezyjne 

 Rozwartość istniejących rys i pęknięć w elementach. 

 Uszkodzenia elementów wykończeniowych, stan instalacji. 
Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, wykonawca ma obowiązek sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstępstwa od 
dokumentacji powinny być odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez 
inżyniera Projektu. Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków 
gruntowych w trakcie wykonywania wykopów i ich konfrontacji z rysunkami. Dokumentacja 
geotechniczna powinna być skontrolowana w miejscu posadowienia 
obiektu lub wykonywania budowli w celu ustalenia rzeczywistych warunków 
wodnogruntowych, nośności gruntu i parametrów geotechnicznych w momencie 
rozpoczynania budowy oraz przydatności gruntu jako materiału dla celów danej budowy. 
Badania te powinny być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem robót ziemnych i 
powtarzane w miarę potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badań kontrolnych wraz ze 
szkicami i podjętymi decyzjami należy załączyć do dokumentacji powykonawczej. 
Zasypywanie wykopów pod fundamenty ścian zewnętrznych 
Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich 
projektowanych elementów obiektu i określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypywania 
dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. Do 
zasypywania wykopów powinien być używany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie 
zamarznięty i bez zanieczyszczeń {np. ziemia roślinna, odpadki budowlanych materiałów 
itp.); jeśli w dokumentacji technicznej nie przewidziano odrębnych warunków technicznych 
zasypywania wykopu. Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian 
obiektów powinno być dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia 
warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jeżeli taka została wykonana. 
 Zagęszczanie gruntu zasypowego. 
Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczana mechanicznie. Grubość zagęszczanych 
warstw winna wynosić przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami tub ubijakami 
mechanicznymi - max. 0.4 m. W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających grunt 
powinien być zagęszczany ręcznie. Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy 
jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej, do naturalnego stopnia zagęszczenia gruntu. 
Przy zagęszczaniu gruntów zasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy: 

 rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub 
lekkim sprzętem mechanicznym, 

 warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej  liczbie 
przejść sprzętu zagęszczającego. 

 Jeżeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zagęszczani  
gruntu i przy zasypywaniu wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno  być 
dokonywane warstwami o grubości dostosowanej do przyjętego sposobu 
zagęszczania  wynoszącej 

 nie więcej niż 25 cm - przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 
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 od 0,5 do 1,0 m . przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym lub ciężkimi  

 tarczami  (grubość warstwy należy dobierać do ciężaru płyty i wysokości ich spadania, 
jednak nie  może być ona większa niż średnica płyty), 

 około 0,4 m przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

 jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości ok. 40 cm  
ponad górną krawędź rurociągu należy go zasypywać ręcznie, z tym, że grubość 
jednorazowo ubijanej warstwy nie może być większa niż 20 cm. Zasypanie i ubicie 
gruntu powinno następować równocześnie po obu stronach rurociągu. Dalsze  
zasypywanie wykopu, jeśli ściany są umocnione, powinno być dokonywane ręcznie, a 
przy braku umocnienia można stosować sprzęt mechaniczny. Stopień zagęszczenia   
gruntów pod płytę posadzki oraz schody zewnętrzne powinien wynosić ID> 0,55. 
Stopień zagęszczenia gruntów pod fundamenty powinien wynosić ID> 0,7. 

 
6. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w  OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
 
6.1.1. Wykopy - sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich   

      zakończeniu powinny obejmować:  

 zgodność wykonania robót z dokumentacją  

 prawidłowość wytyczenie robót w terenie  

 przygotowanie terenu  

 rodzaj i stan gruntu w podłożu  

 wymiary wykopów  
 

6.1.2. Wykonanie podkładów  

 przygotowanie podłoża  

 materiał użyty na podkład  

 grubość i równomierność warstw podkładu  

 sposób i jakość zagęszczenia  
 

6.1.3. Zasypki  

 stan wykopu przed zasypaniem  

 materiały do zasypki  

 grubość i równomierność warstw zasypki  

 sposób i jakość zagęszczeń  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
 
Ogólne zasady obmiaru podano w  OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury. 
 
7.2. Jednostka obmiaru  
 
Jednostką obmiaru jest:  metr sześcienny [m

3
] dla robót ziemnych. 

 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót 
 
Ogólne zasady Przejęcia Robót  podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna” 
 
8.2. Szczegółowe zasady przejęcia Robót 
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Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z normą PN-B-06050. 
Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, korytowania. Odbiorowi podlega ilość i 
jakość zasypanego wykopu, plantowania, formowania nasypów i skarp oraz ilość przemieszczania 
i transportu gruntu. Odbiór prac związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie 
następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli 
geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi Projektu. Wykonawca prac geodezyjnych 
jest zobowiązany przekazać Inżynierowi Projektu komplet map geodezyjnych powykonawczych. 
Dodatkowo zobowiązany jest do przekazania wyników pomiarów kontrolnych budynku istniejącego 
w miejscach ustalonych z Projektantem konstrukcji. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
  
9.1. Ogólne zasady płatności 
 
Ogólne zasady płatności podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna” 
 
9.2. Składniki ceny 
 
Cena Robót obejmuje: 

 wykonanie wykopów  

 zabezpieczenie wykopu 

 Zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami 

 Wyrównanie terenu 

 Prace porządkowe po robotach ziemnych 
 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-68/B-06050  –  Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 
PN-88/B-04481   –  Ocena zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. 
PN-88/B-04481   –  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
PN-74/B-04452   –  Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-77/8931-12    –   Badania zagęszczenia gruntów w robotach ziemnych. 
PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów                             

drogowych CBPBDiM „Transprojekt”, Warszawa 1979-1982 
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SST 3 - RUSZTOWANIA 
 
1.  PRZEDMIOT i ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące realizacji robót związanych z montażem i 
demontażem rusztowań zewnętrznych do wykonania prac elewacyjnych przewidzianych w ramach 
inwestycji. 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana, jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
w inwestycji wymienionej w pkt 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmą czynności 
umożliwiające i mające na celu montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do realizacji prac 
przewidzianych w projekcie wykonawczym dla przedmiotowej inwestycji. 
 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

 montaż rusztowań, 

 wykonanie inwentaryzacji i szczegółowej oceny stanu obszarów przewidzianych do renowacji, 

 demontaż rusztowań. 
 
1.4.   Określenie podstawowe 
 
Określenie podstawowe użyte w niniejszej SST materiały posiadają odpowiednie dokumenty 
dopuszczające do stosowania i OST „Ogólną Specyfikacją Techniczną”. 
 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót w OST „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”. 
 
1.6.    Szczególne wymagania dotyczące robót 
 
Badania i odbiór rusztowań. 
Badania zamontowanych rusztowań z rur stalowych należy przeprowadzić po zakończeniu robot 
montażowych w całości lub jego części niezbędne do prowadzenia robót. Badanie powinno obejmować 
sprawdzenie: 

 wymagań ogólnych, 

 stanu podłoża, 

 posadowienia rusztowań, 

 wykonania złączy i stężeń, 

 zakotwień, 

 pomostów roboczych i zabezpieczających, 

 urządzeń komunikacyjnych i transportowych, 

 urządzeń piorunochronnych, 
Badania należy przeprowadzić w sposób podany w normie państwowej na rusztowanie z rur stalowych. 
Rusztowanie należy uznać za prawidłowe, jeżeli wszystkie badania dały pozytywny wynik. Montaż 
rusztowań: 

 rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 2,5 m, 

 szerokość pomostu roboczego nie może być mniejsza niż 0,7 m, 

 wysokość powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niż 2,5 m licząc od wierzchu pomostu jednej 
kondygnacji do wierzchu pomostu kondygnacji następnej, 

 dopuszczalne odchyłki wierzchów stojaków ram pionowych nie powinny być większe niż 15 mm 
przy wysokości rusztowań do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach wyższych niż 10m, 

 odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie 
może być większe niż + / - 50 mm na całej długości rusztowania a ram poziomych i poprzecznic 
wzdłuż osi poprzecznej rusztowania + / - 20 mm, 
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 odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż  
10 mm. 

 
1.7.   Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
 
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca dostarczy: 

1) Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa (znak B lub CE) co oznacza, że dany 
rodzaj rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodności 
wymagań z przepisami., 

2) Dokument odbiorowy dopuszczający do użytkowania, 
3) Dokumentację techniczną, którą może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania 

opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporządzony dla 
konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona 
przez producenta winna zawierać: 

 nazwę producenta z danymi adresowymi, 

 system rusztowania (rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne), 

 zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe 
i nietypowe, w którym powinny się znaleźć informacje na temat: 

 dopuszczalnego obciążenie pomostów roboczych, 

 dopuszczalnej wysokości rusztowań, dla których nie ma konieczności wykonania projektu, 

 dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obciążeń wiatrem), przy którym eksploatacja rusztowań 
jest możliwa, 

 sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wciągarki), 

 informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia 

 warunki montażu i demontażu rusztowania, 

 schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych, sposoby postępowania w przypadku 
montażu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementów, które należą do danego 
systemu rusztowania, sposób kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania, 

 wzór protokółu odbioru, 

 wymagania montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i demontażu rusztowania, 
certyfikat bezpieczeństwa rusztowania (kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem 
bezpieczeństwa), określający zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.: 
dokumentacją rusztowania, oznakowaniem, wytrzymałością konstrukcji rusztowania i 
podestów, stateczności rusztowania, urządzenia piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze, 
urządzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości, 
wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres 
merytoryczny instrukcji stosowania i montażu oraz eksploatacji rusztowań. 

 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w OST „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”.  
 
2.2.  Materiały 
 
Należy zastosować rusztowanie nieruchome przyścienne. 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
 
 
 
 



RUSZTOWANIA 

 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 
Przy montażu rusztowań używany będzie sprzęt systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymogów uzyskania stosowej, jakości 
robót lub przepisów bezpieczeństwa zostaną przez nadzór inwestorski zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
 
4.  TRANSPORT 

 
Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed 
wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
 
Ogólne warunki wykonania podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
Roboty należy wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami 
nadzoru inwestorskiego. 
 
5.2.  Wykonanie montażu 
 
W przypadku, gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji 
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji 
projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli rusztowania systemowe, które są montowane w 
konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane 
rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-
złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca 
się stosowanie rusztowań systemowych, których montaż, demontaż i eksploatację należy prowadzić 
zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji, dostarczoną z rusztowaniem przez producenta. W celu 
bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znać tę instrukcję. 
Podczas montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisy bhp. Praca na 
rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i 
przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i 
rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach: 

 w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, 

 w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi, 

 podczas burzy i silnego wiatru. 
W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki 
ochronne na wysokości  2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli robót podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
Kontroli będzie podlegać: 

 stan podłoża, na którym będzie montowane rusztowanie, 

 sposób posadowienia rusztowania, 

 sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem   

 dopuszczalnych odchyłek, 

 stężenia rusztowań, 

 sposób zakotwienia, 

 pomosty robocze i ich zabezpieczenia, 

 urządzenia piorunochronne, 

 zabezpieczenia całego rusztowania. 
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W czasie kontroli, jakości będzie również oceniać bezpieczeństwo wykonywania robót 
i wykonywanych elementów. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady wykonywania obmiarów robót 
 
Ogólne zasady obmiarów podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
Podstawą dokonywania obmiarów określającą sposób i zakres obmiarowania jest przedmiar dołączony 
do dokumentacji przedmiarowej. 
 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
 
Obmiar robót wykonuje w jednostkach m² zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na płaszczyznę 
poziomą, o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowań wg ilości 
roboczogodzin danych robót wykonywanych z rusztowania w zależności od składu brygady roboczej. 
 
8. ODBIORY ROBÓT i PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady odbiorów i dokonania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór 
robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy 
udziale wykonawcy montażu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowań (przeglądy 
rusztowań) należy wykonywać codziennie przed rozpoczęciem 
pracy, sprawdzając: 

 czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone, 

 czy jest prawidłowo zakotwione, 

 czy nie styka się z przewodami elektrycznymi, 

 czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste, nie śliskie, 
stabilne),  

 poręcze ochronne (czy nieobluzowane lub ich brak), 

 czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania. 
Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe, co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik 
budowy lub konserwator, który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w konstrukcji 
rusztowań  nie  ma  zmian,  które  mogą  spowodować  katastrofę   budowlaną  lub  stworzyć 
niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. Rozliczenie robót następuje 
na zasadach ustalonych w umowie pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym, po zakończeniu robót i ich 
odbiorze końcowym. 
 
9.  PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 

 Dz. U.178/1745/2005  –  w sprawie  minimalnych  wymagań  dotyczących  bhp  podczas       
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 

 Ustawa o systemie oceny zgodności . 

 Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby. 

 Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony      
Indywidualnej. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu      
Techniki Budowlanej. 

 Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania i 
eksploatacja. 

 PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań. 

 PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych     nośnych 
wykonywanych z rur stalowych. 

 PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na 
placu budowy. 

 PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 
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SST- 4  KONSTRUKCJE BETONOWE, ŻELBETOWE  
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót betonowych i żelbetowych związanych z realizacją zadania. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmują 
prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót betonowych, 
wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz niezbrojone, 
betony fundamentowe i podbudowy. Betony fundamentowe mają zastosowanie do budowy płyt 
fundamentowych, wypełnień z chudego betonu i innych robót. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych i żelbetowych tj. 
wykonanie: 

 zabezpieczenie dna wykopu warstwą betonu,  

 wykonanie studni doświetlajacych, 

 wykonanie wieńcy żelbetowych, 

 wykonanie ław  i płyt fundamentowych, schodów,  

 przygotowania i montażu zbrojenia, 

 montażu zbrojenia w szalunkach, 

 betonowanie konstrukcji, 

 wykonanie szczelin dylatacyjnych, 

 skucie wszelkich nawisów, nierówności po robotach betonowych, 

 czyszczenia szalunków po demontażu, 

 porządkowanie placu budowy po robotach betoniarskich, 
Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. Rozwiązania 
techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie budowlanym 
konstrukcji i architektury.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną. 
 
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m 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 wytrzymałości na ściskanie. Liczba po 
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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. 
Beton hydrotechniczny - jest to beton stosowany do wykonywania budowli hydrotechnicznych, jak zapory, 
jazy, śluzy, nadbrzeża morskie i rzeczne itp. 
Wodoszczelność betonu hydrotechnicznego - jest to zdolność przeciwstawiania się przesiąkaniu wody 
przez jego masę. 
Stopień wodoszczelności betonu hydrotechnicznego - określa sie wielkością ciśnienia, jakie w przyjętym 
czasie nie powoduje przesiąkania wody przez znormalizowana próbkę betonu. 
Odporność betonu hydrotechnicznego na działanie mrozu - jest to zdolność przeciwstawiania sie zmianie 
jego wytrzymałości i ciężaru pod działaniem temperatury otoczenia poniżej 0°C. 
Stopień odporności betonu hydrotechnicznego na działanie mrozu - określa sie ilością cykli kolejnego 
zamrażania i odmrażania, które nie powoduje obniżenia wytrzymałości próbki betonowej więcej niż o 25% 
oraz ubytku na ciężarze nie więcej niz. 3%. 
Marka betonu hydrotechnicznego - jest to liczba określająca 90-dniowa wytrzymałość betonu na 
ściskanie, wyrażoną w kG/cm2 i określona na walcach o średnicy i wysokości 16 cm przechowywanych 
wg PN-55/B-06250. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OST „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów 
betonowych i żelbetowych - szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz 
wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w OST “Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
 
2.2. Szalunki 

 
2.2.1. Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz inne materiały do 

budowy szalunków. 
 

2.2.2. Środek antyprzyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję z 
wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w 
wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania. 
 

2.2.3. Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający 
kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz 
temperaturze zapłonu wyższej od 150°C, w otwartych pojemnikach. 

 
2.3. Zbrojenie  

 
2.3.1. Stal zbrojeniowa 

1) Asortyment stali zbrojeniowej  
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych 
zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy 
PN-89/H-84023-6:AII i AIIIN (RV 500W0, oraz stal klasy A0 Właściwości mechaniczne i 
technologiczne stali zbrojeniowej:  

 Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 34GS, wg normy PN-89/H-84023/06  

 Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku A0 (St0S). wg normy PN-89/H-84023/06.  
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na 
powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia 
widoczne gołym okiem.  
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2) Wymagania przy odbiorze  
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-82/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-82/H-93215  

 Numer wytopu lub numer partii  

 Wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wykopowej  

 Masa partii  

 Rodzaj obróbki cieplnej.  
Na przewieszkach 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.  
 

2.3.2. Włókna do betonu 
Włókna stalowe 1/50 i 1/60 przeznaczone do mikrozbrojenia betonu. Mogą być stosowane 
jako jednorodne zbrojenie rozproszone, w szczególności w betonach  przeznaczonych do 
wykonywania podłóg przemysłowych, nawierzchni komunikacyjnych i do wykonywania 
niekonstrukcyjnych elementów prefabrykowanych. W zależności od projektowanych 
właściwości betonu włókna stalowe 1/50 i 1/60 mogą być dodawane w ilości od 20 do 35 kg 
na m

3
 betonu.  W betonach z włóknami stalowymi można stosować kruszywo naturalne o 

średnicy ziaren nie przekraczającej 16mm. Klasa betonu powinna być nie mniejsza niż B25, a 
stosunek w:c nie powinien być większy niż 0,6. W celu zmniejszenia ilości wody zarobowej 
mogą być stosowane domieszki chemiczne, nie powodujące korozji włókien stalowych.  
Konstrukcje i wyroby z betonów z dodatkiem włókien stalowych powinny być poddawane 
pielęgnacji w taki sam sposób jak konstrukcje i wyroby z betonów zwykłych. 
 

Parametry 1/50 1/60 

d [mm] 1,0 ±10% 

L [mm] 50±10% 60±10% 

l  [mm] 2,5 ±10% 

h [mm] 2,0 ±10% 

α [°] 42 ±10% 

 
2.4. Drut montażowy  
 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.  
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki dystansowe pod 
zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć. 
Wady powierzchniowe 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej 
prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne 
nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

 jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów gładkich 

 jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, 
zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

Magazynowanie stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg wymiarów i gatunków. 
 
2.5. Podkładki dystansowe  
 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 
dystansowe muszą być przymocowane do prętów.  
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2.6. Składniki mieszanki betonowej C8/10(B10); C12/15(B15); C16/20(B20); C20/25 (B25);  
 

2.6.1. 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 B25 - klasa cementu 32,5 NA, 

 dla betonu klasy B30, - klasa cementu 42,5 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, PNEN 196-6;1997, 

 sprawdzenie zawartości grudek. 
Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą 
spełniać 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 niedających się 
rozgnieść w palcach i nierozpadających 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. 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 
10%. 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. 

 
2.6.2. Woda 

Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji 
zabronionych w normie PN-88/B-32250. 
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2.6.3. Kruszywo 

a) Założenia ogólne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO rozdział 
6, z wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w 
reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. 
Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1 %. 

b) Kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie 
powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych 
krawędziach. 

c) Kruszywo grube (2 - 96 mm) - należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego 
żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% 
płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości) . Frakcje o 
uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 2%. 

d) Mrozoodporność kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 
 

2.6.4. 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 (w/c) - 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 wytworni 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 w/c i o wymaganej konsystencji zawierających 
rożną, 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. 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 rożnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej 
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości 
wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze 
fachowej. Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

 400 kg/m3 - dla betonu klas C20/25(B25) i C25/30(B30), 

 450 kg/m - 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 RbG. 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, 
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 ± 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 
 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek 
wolnospadowych). Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania 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. Podstawowy 
sprzęt do robot betonowych: taczki, betoniarka elektryczna 150 dm3, kielnie, pace stalowe, wiadra, 
poziomice, wibrator wgłębny (buwałowy), łata wibracyjna. 
Wykonawca do montażu lub demontażu elementów konstrukcji stalowej powinien dysponować m.in.: 

 spawarkami, 

 palnikami gazowymi, 

 Żurawiami samochodowymi o udźwigu 10 Mg, 

 Żurawiami samochodowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych elementów 
konstrukcji. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST “Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 

 
4.2. Transport materiałów 
 
Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład 
robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować 
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
Mieszankę betonową należy transportować 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. 
Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony 
powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego realizacją umowy. 

 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, środkami 
transportu, w sposób gwarantujący unikniecie trwałych odkształceń stali oraz zgodnie z przepisami BHP i 
ruchu drogowego. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie elementów prefabrykowanych powinno 
odbywać sie tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały należy ułożyć równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania sie podczas 
transportu. 
Elementy przewożone na płask powinny być starannie i równo ułożone na powierzchni ładunkowej 
środka transportowego, na przekładkach z drewna lub twardej gumy. Przekładki należy umieszczać w 
odległości 20 lub 30 cm od końca elementu. Ich długość powinna być większa od szerokości 
zabezpieczonego elementu, a grubość co najmniej o 3 cm większa od wysokości uchwytów wystających 
pionowo z elementów. Przekładki rozdzielające elementy musza być ułożone dokładnie w linii pionowej. 
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Niespełnienie tego warunku może być przyczyną spękań. Używane pojazdy, poruszające się po drogach 
publicznych, powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
robót i właściwości przewożonych towarów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.    Stal zbrojeniowa  
 
5.1.1   Organizacja robót  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.  
 

5.1.2   Przygotowanie zbrojenia  

 Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-
91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.  

 Czyszczenie prętów 
Pręty zbrojenia przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną należy 
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 też inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora 
nadzoru.  

 Prostowanie prętów  
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.  

 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.  

 Odgięcia prętów, haki  
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 
23 normy PN-91/S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie na nim 
można położyć spoinę, wynosi 10d dla stali AIII i AII lub 5d dla stali AI. Na zimno na budowie 
można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm 
powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.  
W miejscu 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. Nie dopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.  

 
5.1.3   Montaż zbrojenia  

 Wymagania ogólne  
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i 
względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą 
co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy.  
Nie można wbudowywać 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:  



KONSTRUKCJE BETONOWE, ŻELBETOWE  

PRZEBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NR 1 ORAZ BUDYNKU DAWNEJ KUŹNI NA POTRZEBY WYDZIAŁU 

MECHANICZNEGO  AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE  PRZY UL. WILLOWEJ 2-4, działka nr 4/11; 4/14 obręb 3018    

Strona 49 

 

 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, podciągów i zbrojenia płyt, 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.  

 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 mm, przy średnicach większych należy stosować drut o 
średnicy 1,5 mm.  
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów 
narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian.  

 
5.2. Roboty betonowe 
 
5.2.1. Jakość betonów 

Z wyjątkiem specjalnych zaleceń w rozdziale dotyczącym prac do wykonania, jakość użytego 
betonu będzie następująca: 

 Chudy beton stosowany jako wypełnienie B-7.5  
 

5.2.2. Częstotliwość pobierania próbek w przypadku kontroli betonów  
Wykonawca zapewnia przeprowadzenie prób i kontroli, wymaganych normami. Badania są 
zrealizowane przez uprawnione laboratorium. Na żądanie Inspektora Nadzoru przedmiotowe 
laboratorium może wykonać dodatkowe badania. Powinny one w szczególności dawać pewność, 
że każda dostarczona partia betonu posiada właściwości przewidziane w niniejszym opisie 
technicznym. 
Na jedno pobranie przypadają 3 próbki. Częstotliwość pobierania, w przypadku ścisłej kontroli, 
jest następująca : 

 

Całkowita objętość 
betonu 

Jedno pobranie próbek 
co najmniej co : 

Minimalna ilość pobrań 

V < 1 000 m
3 

100 m
3 

5 

1 000 m
3 
à 5 000 m

3 
200 m

3 
10 

V > 5 000 m
3 

300 m
3 

15 

W przypadku ograniczonej kontroli, próbki pobiera się dla 300 m
3
 - minimum 1 pobranie. 

 
5.2.3. Produkcja i transport betonu 

Beton może być produkowany w betoniarni  zewnętrznej, uznanej przez Inspektora Nadzoru dla 
wymaganych klas betonu. Transport obowiązkowo winien się odbywać w betoniarkach 
samochodowych. Beton będzie zgodny z normami polskimi. Po wyprodukowaniu, beton musi być 
ułożony w nieprzekraczalnym czasie, ustalonym na początku budowy. Informacyjnie - można 
będzie przyjąć okres 1h 30 min. przy temperaturze > 25°C i 1 h przy wyższej temperaturze. 
Betoniarnie mogą być zainstalowane na placu budowy. 
Wszelkie dodawanie wody po wyprodukowaniu betonu jest zakazane. 
 

5.2.4. Betonowanie 
Szalunki muszą być zwilżone przed betonowaniem. Ich powierzchnia musi być wilgotna, ale nie 
zmoczona. Beton musi być wylewany za pomocą pojemników. Elementy mogą być betonowane 
za pomocą pompy, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Wylewanie, zagęszczanie, 
wznowienie betonowania itp. są realizowane zgodnie z obowiązującymi normami. Beton nie 
może spadać z wysokości większej od 3.00 m. Musi być układany warstwami niedużej grubości 
(20 do 30cm max.) . Przerwa w betonowaniu 2 kolejnych warstw nie może być większa od 15 
min. Czas wibrowania musi być ograniczony, by uniknąć segregacji. Wibrowanie przy użyciu 
zbrojenia jest zakazane. 
Wykonawca zobowiązany jest do wypełniania kart betonowania, z podaniem : daty, godziny, 
warunków atmosferycznych, temperatury, pochodzenia betonu, betonowanej części obiektu, 
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pobranych próbek betonu dla badań kontrolnych. Karty te są przechowywane do dyspozycji 
Inspektora Nadzoru, wraz z protokołami badań próbek. 
Pielęgnacja betonu jest wymagana dla powierzchni poddanych działaniu warunków 
atmosferycznych, które mogą naruszyć jakość betonu. Polega ona na wykonaniu zabiegów 
pielęgnacyjnych na tych powierzchniach. Zabiegi mogą być łączone: 

 ochrona okresowa nieprzepuszczalna przez dłuższe zachowanie szalunków i wykonanie 
szczelnej bariery na powierzchni betonu, 

 nawilżanie. 
Zastosowanie pielęgnacji będzie wykonane w miarę możliwości jak najszybciej. Jest ona 
przedłużana tak długo jak odparowanie wody może naruszyć wymaganą jakość betonu. 
Wykonawca proponuje Inspektorowi Nadzoru, w ramach programu betonowania, czas trwania 
pielęgnacji. Pielęgnacja dotyczy całej powierzchni betonu, jest ciągła i jednorodna przez czas 
trwania i zakończona jest jednocześnie na całości każdej strefy poddanej zabiegowi. Środki 
pielęgnacyjne mogą być stosowane po uzyskaniu zgody odpowiedniej komisji. Mogą być 
przeprowadzone próby dla stwierdzenia właściwości doboru, sprawdzenia łatwości usuwania 
produktu i jego zgodności z ostatecznymi (ewentualnymi) wykładzinami przewidzianymi jako 
pokrycie dla betonu. W przypadku zatrzymania betonowania, beton jest utrzymywany siatką 
metalową o drobnych oczkach, mocowaną do zbrojenia. Przed wznowieniem betonowania, 
powierzchnia przylgowa jest energicznie oczyszczona i zwilżona do nasycenia, przed wylaniem 
świeżego betonu. Nie zezwala się na betonowanie, gdy temperatura zmierzona na budowie jest 
niższa od -10°C. Gdy temperatura mieści się w granicach od +5°C do -10°C, wylewanie betonu 
jest dozwolone, pod warunkiem zastosowania skutecznych środków zapobiegających szkodliwym 
skutkom zimna. Program betonowania precyzuje stosowne zalecenia. Po przerwaniu 
betonowania w wyniku zimna, należy usunąć ewentualnie uszkodzony beton. Należy postępować 
jak przy przypadkowym wznowieniu. W okresach, w których temperatura zmierzona na budowie 
jest wyższa niż 25°C, Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru, w ramach programu 
betonowania, proponowane działania w uzupełnieniu podanych powyżej. 

 
5.2.5. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Warunki przystąpienia do robót betoniarskich. Rozpoczęcie robot 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 robot 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, 

 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

 prawidłowość wykonania wszystkich robot 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 wykonać zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 
Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
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Mieszankę betonową klasy B15 do betonowania związaną z przedmiotowym zadaniem 
dopuszcza się przygotowywać na placu budowy w specjalnie przygotowanym do tego celu węźle 
betoniarskim. Węzeł betoniarski należy wyposażyć oraz oznakować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. W innych przypadkach 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 która 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 wymogów 
dokumentacji technologicznej, która powinna 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 oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i 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, 

 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 kier. głębokości i 
od 1,0 do 1,5 m w kier. długości elementu; rozstaw wibratorów należy 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 z 
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. 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 robot i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 
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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. 
Miejsce prowadzenia robot należy zabezpieczyć za pomocą mat lub folii. 
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. 
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 2mm. 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. 
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 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 poprzecznie. Sfazowania należy 
wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów 
typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej.  
 

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

 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
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6.2.      Badanie zbrojenia  
 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 
wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
 
6.3.      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 m3 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. 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. 
 
Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250: 

Badanie 
mieszanki 
betonowej 

 
Urabialność 

PN-B-
06250 

 
Przy rozpoczęciu robot 

j.w. Konsystencja j.w. Przy projektowaniu recepty i 2 razy 
na zmianę roboczą 

j.w. Zawartość powietrza j.w. j.w. 

Badanie 
betonu 

Wytrzymałość na 
ściskanie na próbkach 

j.w. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu 
każdej partii betonu 

j.w. Wytrzymałość na ściskanie-
badania nieniszczące 

PN-
B06261 

W przypadkach technicznie 
uzasadnionych 
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PN-
B06262 

j.w. Nasiąkliwość PN-
B06250 

Po ustaleniu recepty, 3 razy w 
okresie wykonywania konstrukcji i 

raz na 5000 m3 betonu 

j.w. Mrozoodporność j.w. j.w. 

j.w. Przepuszczalność wody j.w. j.w. 

 
 
6.4.  Tolerancja wykonania 
 
6.4.1.  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. 

 
6.4.2.   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. 

 
6.4.3.  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. 
 

6.4.4. Przekroje 

 Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być 
większe niż: 

± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, � 
± 0,02 li 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 li| lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, � 
± 0,02 li 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 większe 
niż: 

-10 mm przy klasie tolerancji N1, 
-5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 
6.4.5.   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 nie wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 
powinny być większe niż:  

15 mm przy klasie tolerancji N1,  
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, 
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2 mm przy klasie tolerancji N2. 

 Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej nie wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m 
nie powinny być większe niż:  

6 mm przy klasie tolerancji N1,  
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 ≤ 10 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. 

 
6.4.6.  Otwory i wkładki 

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż:  
±10 mm przy klasie tolerancjiN1,  
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

6.5.    Kontrola jakości robót przy wykonywaniu stropu polega na sprawdzeniu: 
 

  Szalunków 

  Zbrojenia 

  Elementów stropu  

  Cementu i kruszyw do betonu 

  Receptury betonu 

  Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 

  Sposobu ułożenia elementów stropu gęstożebrowego 

  Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 

  Dokładności prac wykończeniowych 

  Pielęgnacji betonu. 

  Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie (zgodnie z PN-88/B-06250) 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót 
rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.  

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST “Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
7.2. Jednostki obmiarowe 
 
Jednostkami obmiarowymi są: 

  1m³ dla kubatury fundamentów, 

  1m² dla naprawy ław fundamentowych, 
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  
 
Ogólne zasady odbioru robot podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. Czynności odbiorowych 
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakości dostarczonych materiałów, wykonanych robot 
potwierdzonych odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz wymaganym zakresem robót. Roboty uznaje 
się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót fundamentowych polega na sprawdzeniu prawidłowości ich usytuowania w planie poziomu 
posadowienia zgodnie z dokumentacją (Projekt), prawidłowością wykonania robót ciesielskich, 
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zbrojarskich i żelbetowych. Wyniki odbiorów powinny być zapisane w Protokołach odbioru robót 
zanikających. Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 
5 cm. Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 2 cm. 
Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie nie mogą przekraczać 2 cm. Podstawą odbioru 
robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku 
budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, Odbiór robot betonowych odbywa 
się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robot 
betonowych i spełnieniu warunków projektowych i ST. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. Podstawą 
płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie 
przetargowej.  
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania niezbędne do wykonania w celu osiągnięcia 
zakładanej jakości danego elementu, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej 
oraz technologii składające się na wykonanie wycenianej roboty.  
 
Cena jednostkowa jest wartością uśrednioną i obejmuje:  

 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  

 zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,  

 wewnętrzny transport materiałów i narzędzi,  

 przygotowanie, ustawienie, obsługę i usunięcie niezbędnych rusztowań, pomostów i        
zabezpieczeń,  

 przygotowanie wszystkich materiałów i narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją      
technologiczną,  

 roboty montażowe płyt oraz belek stalowych,  

 wylewki cementowe,  

 oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy,  

 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń,  

 unieszkodliwienie odpadów,  

 utrzymanie miejsca robót,  

 uczestniczenie w czynnościach odbiorowych, 

 dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji, 

 wykonanie i rozbiórka deskowań, 

 dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi pracami 
dodatkowymi, 

 prace związane z izolacją fundamentów, 

 prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie - będących własnością 
wykonawcy - materiałów z placu budowy, 

 przygotowanie i montaż zbrojenia. 
 

10.    PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
10.1. Związane normatywy 
 
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom l - Budownictwo ogólne: 

 Rozdział l - Warunki Ogólne Wykonania 

 Rozdział 5 - Deskowania 

 Rozdział 6 - Roboty betonowe 

 Rozdział 7 - Zbrojenia 

 Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane 

 Rozdział   12 - Betonowe elementy prefabrykowane 
 
10.2. Zalecane normy 
 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym 
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PN-B-01801  Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania 
PN-B-03264  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowe 
PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
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-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 ziarnowego. 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. 
PN-B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 0,337 

mval/dm
3
 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 
ohydroksyrtęciobenzoesowym. 

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 nie rozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

SST 5  -  KONSTRUKCJE MUROWE, OKŁADZINY, 

NADPROŻA, SUFITY PODWIESZANE 

 
 
 

 

KOD CPV 
 

RODZAJ ROBÓT 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

44113330-7 Okładziny 

45421146-9 Sufity podwieszane 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



KONSTRUKCJE MUROWE, OKŁADZINY, NADPROŻA, SUFITY PODWIESZANE. 

 

PRZEBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NR 1 ORAZ BUDYNKU DAWNEJ KUŹNI NA POTRZEBY WYDZIAŁU 

MECHANICZNEGO  AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE  PRZY UL. WILLOWEJ 2-4, działka nr 4/11; 4/14 obręb 3018  

 Strona 59 

 

 

SST 5 - KONSTRUKCJE MUROWE, OKŁADZINY  
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji murowych związanych z realizacją zadania. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich ścian murowanych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem murów, wykonywanych na miejscu. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

 wykonanie zamurowań  z cegły pełnej  wskazanych otworów  drzwiowych,  

 odtworzenie ściany z cegły pełnej, 

 uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych, 

 murowanie ścian działowych z bloczków wapienno-piaskowych gr.12cm, podwyższonej 
izolacyjności akustycznej (RA1=40 dB), 

 murowanie ścian studni z bloczków betonowych, 

 montaż ścian mobilnych,  

 montaż ścianek systemowych w pomieszczeniach sanitarnych,  

 montaż nadproży, 

 okładziny ceramiczne ścian, 

 przemurowania kominów,  

 nadbudowa (nad drzwiami – 2 x płyta gkf na ruszcie metalowym), 

 sufity podwieszane. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i OST 
"Ogólna Specyfikacja Techniczna". 
 
Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia 
elementów murowych zaprawą murarską. 
Element murowy – drobno - lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego 
wznoszenia konstrukcji murowych. 
Grupa elementów murowych – elementy murowe o podobnej procentowej zawartości otworów oraz ich 
kierunku odniesionym do ułożenia elementu w murze. 
Otwór – ukształtowana przestrzeń pusta, która może przechodzić lub nie przez cały element murowy. 
Zaprawa budowlana – mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatków 
technologicznych, jeżeli są wymagane. Zaprawy budowlane dzielą się na: murarskie, tynkarskie i 
specjalne np. żaroodporne, montażowe lub zalewowe. 
Zaprawa murarska – zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów murowych w jedną 
konstrukcyjną całość i wyrównywania naprężeń występujących w murach. 
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – różnego rodzaju wyroby 
metalowe, żelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy 
uzupełniające tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproża i wzmocnienia (zbrojenie) spoin. 
Inne wyroby i materiały wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – materiały i wyroby do 
wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe. 
Warunki środowiskowe – w zależności od stopnia narażenia konstrukcji na zawilgocenie rozróżnia się 
zgodnie z PN-B-03002 pięć klas środowiska: 

 klasa 1: środowisko suche np. wnętrza budynków mieszkalnych i biurowych, a także nie 
podlegające zawilgoceniu wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych, 
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 klasa 2: środowisko wilgotne wewnątrz pomieszczeń np. w pralni lub środowisko zewnętrzne, w 
którym element nie jest wystawiony na działanie mrozu, łącznie z elementami znajdującymi się w 
nieagresywnym gruncie lub wodzie, 

 klasa 3: środowisko wilgotne z występującym mrozem, 

 klasa 4: środowisko wody morskiej – elementy pogrążone całkowicie lub częściowo w wodzie 
morskiej, elementy położone w strefie bryzgów wodnych lub znajdujące się w powietrzu 
nasyconym solą, 

 klasa 5: środowisko agresywne chemicznie (gazowe, płynne lub stałe). 
Mur w ścianie piwnicznej zabezpieczony w sposób należyty przed przenikaniem wody uważać można 
za znajdujący się w środowisku klasy 2. 
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych-  poszycie ażurowej konstrukcji ścian  i  sufitów w systemie 
lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i okładziny zastępującej tynki na ścianach i sufitach murowanych 
wykonywanych z materiałów tradycyjnych. Okładziny objęte niniejszą SST 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. 
Wartość deklarowana – wartość dotycząca wyrobu, określona zgodnie z normą, którą producent jest 
zobowiązany uzyskać przy założonej zmienności procesu produkcyjnego. 
Wytrzymałość średnia elementów murowych na ściskanie – średnia arytmetyczna wytrzymałość na 
ściskanie określonej liczny elementów murowych. 
Znormalizowana wytrzymałość elementów murowych na ściskanie – wytrzymałość elementów 
murowych na ściskanie sprowadzona do wytrzymałości równoważnego elementu murowego w stanie 
powietrzno-suchym, którego zarówno wysokość jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszą 
100 mm. 
Zaprawa murarska wg projektu– zaprawa, której skład i metoda wytwarzania zostały podporządkowane 
osiągnięciu wymaganych właściwości (podejścia ze względu na właściwości użytkowe). 
Zaprawa murarska wg przepisu – zaprawa wykonana wg wcześniej określonej receptury, której 
właściwości wynikają z ustalonych proporcji składników (podejścia ze względu na recepturę). 
Czas korekty świeżo zarobionej zaprawy – mierzony w minutach czas, w którym 50% przylegającej 
płaszczyzny sześcianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na określonym podłożu 
stanowiącym element murowy i następnie uniesionego, jest pokryta przylegającą zaprawą. 
Spoina wsporna – pozioma warstwa zaprawy pomiędzy dwiema płaszczyznami elementów murowych. 
Nadproże – belka przejmująca obciążenie z obszaru nad otworem w ścianie murowanej. 
Nadproże pojedyncze – nadproże pracujące jako pojedyncza belka. 
Nadproże złożone – nadproże składające się z dwóch lub więcej elementów konstrukcyjnych, z których 
każdy ma strefę ściskaną i rozciąganą. 
Nadproże zespolone – nadproże zawierające część prefabrykowaną oraz uzupełniającą, wykonywaną 
na miejscu wbudowania. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OST „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem ścian 
murowanych, zamurowań i przemurowań oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
1.6.   Dokumentacja robót murowych i suchej zabudowy 
 
Konstrukcje murowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy 
prawne sporządzenia podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna” .Dokumentacja powinna w 
szczególności zawierać wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i materiałom 
wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie: 

 bezpieczeństwa konstrukcji, 

 bezpieczeństwa użytkowania, 

 wymagań cieplnych, 

 wymagań akustycznych, 

 trwałości konstrukcji itp. 
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Konstrukcje murowe powinny być zaprojektowane tak, by przez cały przewidywany okres użytkowania 
w określonych warunkach środowiskowych (klasie środowiska) i przy właściwej konserwacji 
odpowiadały założonemu przeznaczeniu. Przy określaniu trwałości konstrukcji i doborze materiałów 
należy uwzględnić warunki środowiskowe, na działanie których konstrukcja będzie narażona oraz 
umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budowli, a także sposób jego zabezpieczenia przez 
działaniem niekorzystnych czynników 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w OST „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”. 
 
2.2. Ściany murowane 
 
2.2.1. Zaprawy murarskie 

 
           Rodzaje zapraw murarskich 

Rozróżnia się następujące zaprawy murarskie różnicowane z uwagi na: 
a) Właściwości i/lub zastosowanie: 

– ogólnego przeznaczenia (G), 
– lekka (L), 
– do cienkich spoin (T). 

b) Koncepcję projektowania zaprawy: 
– zaprawa wg projektu, 
– zaprawa wg przepisu. 

c) Sposób produkcji: 
– zaprawa wytwarzana w całości lub częściowo w zakładzie, spełniająca wymagania normy 

PN-EN 998-2, 
– zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadająca wymaganiom normy PN-B-

10104. 
d) Skład materiałowy zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy 

(symbol rodzaju): 
– zaprawa cementowa („c”), 
– zaprawa cementowo-wapienna („cw”), 
– zaprawa wapienna („w”), oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana („cgl”). 

e) Proporcję składników (mierzoną objętościowo) w zaprawach ogólnego przeznaczenia, 
wytwarzanych na miejscu budowy: 

 zaprawa cementowa (cement : piasek): 
 odmiana 1:2 (symbol odmiany A), 
 odmiana 1:3 (symbol odmiany B), 
 odmiana 1:4 (symbol odmiany C), 

 zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek): 
 odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D), 
 odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E), 
 odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F), 
 odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G), 

 zaprawa wapienna (wapno : piasek) 
 odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H), 
 odmiana 1:2 (symbol odmiany I), 
 odmiana 1:4 (symbol odmiany J). 

f) Wytrzymałości na ściskanie zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu 
budowy: 
–   klasa M 0,25 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 0,25 N/mm

2
, 

–   klasa M 0,5 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 0,5 N/mm
2
, 

–   klasa M 1,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 1,0 N/mm
2
, 

–   klasa M 2,5 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 2,5 N/mm
2
, 

–   klasa M 5,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 5,0 N/mm
2
, 

–   klasa M 10,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 10,0 N/mm
2
, 

–   klasa M 15,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 15,0 N/mm
2
, 

–   klasa M 20,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 20,0 N/mm
2
, 
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–   klasa M d przy wytrzymałości na ściskanie większy od 25,0 N/mm
2
. 

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymałość na ściskanie powinna być 
deklarowana przez producenta. Producent może deklarować klasę wytrzymałości na ściskanie 
oznaczoną literą „M” i następującą po niej liczbą klasy, co oznacza, że wytrzymałość na 
ściskanie w N/mm2 jest nie mniejsza od tej liczby. 

 
Zalecane zgodnie z normą PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy 
w zależności od ich przeznaczenia podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zależności od przeznaczenia 
 

Przeznaczenie Symbol 
rodzaju 

Symbol 
odmiany 

Klasa 

Ściany fundamentowe i 
ściany zewnętrzne 

poniżej poziomu terenu 

konstrukcyjne C A, B, C od M 10 do M 15; Md 

CW D, E M 10; M 15 

niekonstrukcyjne C B, C M 10; M 15 

CW D, E M 10; M 15 

Ściany zewnętrz. powyżej 
poziomu  terenu 

konstrukcyjne C A, B, C od M 10 do M 20 

CW D, E, F od M 5 do M 15 

niekonstrukcyjne C B, C M 10; M 15 

CW E, F M 5; M 10 

Ściany wewnętrzne konstrukcyjne CW B, C M 10; M 15 

C D, E, F, G od M 2,5 do M 15 

CW H M 1 

niekonstrukcyjne CW C M 10 

C D, E, F, G od M 2,5 do M 5 

CW H, I, J od M 0,25 do M 1 

 
Dobór zapraw z uwagi na warunki środowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z 
uwzględnieniem stopnia narażenia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normą PN-B-
03002 w tablicy 3. 

 

Klasa 
zaprawy 

Klasa środowiska 

1 2 3 4 5 

1,0 + – – – – 

3,0 + + – – – 

≥ 5,0 + + + +1) +1) 

1) Odpowiednio do deklaracji producenta 

 
Do murów zbrojonych powinny być wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymałości nie 
niższej niż 5 N/mm2, a w przypadku murów zbrojonych w środowisku wilgotnym – o 
wytrzymałości nie niższej niż 8 N/mm2. Do murów zbrojonych należy stosować zaprawy nie 
powodujące korozji zbrojenia. 
 

          Właściwości zapraw murarskich 
Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wiązania, czyli stopniowego przechodzenia ze 
stanu płynnego lub plastycznego w stan stały, właściwości zapraw muszą być określane 
zarówno dla suchych mieszanek jak i dla zapraw świeżych oraz stwardziałych. Właściwości 
mieszanek suchych określane są w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zakładzie (kontrola 
bieżąca procesu produkcji). Właściwości zaprawy świeżej istotne są dla murarza i przebiegu 
robót murarskich, natomiast zaprawy stwardziałej decydują o jakości konstrukcji murowej. 
Właściwości zapraw murarskich deklarowane przez ich producentów i przewidywane w 
dokumentacji projektowej 

 
a. Właściwości suchych mieszanek: 

 Proporcje składników suchej mieszanki 
Proporcje składników mieszanki suchej podaje się w przypadku zapraw wytwarzanych 
na budowie. Wszystkie składniki powinny odpowiadać warunkom technicznym 
ustalonym przez projektanta w dokumentacji projektowej. W przypadku zapraw 
fabrycznie wytwarzanych z reguły producent nie podaje składu. W takim przypadku 
konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania zaprawy. 
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 Uziarnienie wypełniaczy 
Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku 
zapraw przeznaczonych do cienkich spoin (do 2 mm). 

 Gęstość nasypowa mieszanki suchej 
Podawanie gęstości nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw 
według przepisu, tzn. w momencie określania proporcji składników (objętościowo lub 
masowo). 

 Okres gwarancji mieszanki suchej 
Normy nie określają minimalnego okresu przydatności mieszanki suchej zaprawy do 
stosowania, więc większość producentów przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy 
miesiące. 

 Proporcje mieszania mieszanki z wodą 
W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodą określa 
producent. W przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje określa się 
na podstawie badań konsystencji świeżego zarobu. 
 

b. Właściwości świeżej zaprawy: 

 Konsystencja i plastyczność (rozpływ) 
Konsystencję świeżej zaprawy określa się za pomocą stolika rozpływu wg normy PN-
EN 1015-3. Jedynie w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 
tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej polskiej metody oznaczania 
konsystencji zaprawy, polegającej na określeniu głębokości zanurzania stożka 
pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500. 
Konsystencja (w cm) świeżej zaprawy, w zależności od rodzaju elementów murowych, 
określana wg PN-85/B-04500, powinna wynosić: 
1) elementy ceramiczne o nasiąkliwości do 6% – 5÷7 cm, 
2) elementy ceramiczne o nasiąkliwości powyżej 6% do 22% – 6÷8 cm, 
3) elementy ceramiczne o nasiąkliwości 22% – 8÷10 cm, 
4) elementy silikatowe – 6÷8 cm, 
5) elementy z betonu kruszywowego zwykłego – 5÷7 cm, 
6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego – 7÷8 cm, 
7) elementy z autoklawizowanego betonu komórkowego – 8÷9 cm, 
8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego – 6÷10 cm. 

 Gęstość objętościowa zaprawy świeżej 
Badania gęstości zaprawy świeżej nie jest obowiązkowe. Badania takie mogą być 
przydatne do alternatywnego określania zawartości powietrza w zaprawie świeżej. 
Według dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na określeniu czasu, po 
którym zaprawa zgęstnieje na tyle, że jej konsystencja zmniejszy się o 3 cm, a 
plastyczność o 4 cm. 

 Czas zachowania właściwości roboczych 
Czas zachowania właściwości roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien 
być deklarowany przez producenta. Wyniki badań przeprowadzanych według PN-EN 
1015-9 powinny wykazywać czas nie krótszy niż jego wartość deklarowana. Czas 
zachowania właściwości roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, 
określany według PN-EN 1015-9, nie powinien być krótszy niż: 
1) dla zapraw cementowych – 2 h, 
2) dla zapraw cementowo-wapiennych – 5 h, 

 Czas korekty świeżo zarobionej zaprawy 
Czas korekty powinien być deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie 
spoiny. Ogólnie przyjmuje się, że nie powinien być krótszy niż 7 minut. 

 Zawartość powietrza 

Badanie zawartości powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych 
fabrycznie, jedynie w przypadku zapraw tynkarskich. Jeżeli jednak jest to konieczne ze 
względu na zastosowanie zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to 
zakres zawartości powietrza deklaruje producent. Badania przeprowadza się zgodnie z 
PN-EN 1015-7. Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest również 
możliwość określania zawartości powietrza na podstawie badania gęstości 
objętościowej świeżej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6. Zawartość powietrza dla 
zapraw bez dodatków napowietrzających, wykonywanych na miejscu budowy, 
określana według PN-EN 1015-7, nie powinna być większa niż: 
1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5, 
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2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d. 

 Zawartość chlorków 
Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawartość chlorków nie przekraczała 0,1% suchej 
masy zaprawy. W przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych 
konieczne jest sprawdzenie zawartości chlorków, zgodnie z PN-EN 1015-17. 

c. Właściwości stwardniałej zaprawy 

 Gęstość objętościowa zaprawy stwardniałej 
Oznaczanie gęstości zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi 
na konieczność określenia, czy dana zaprawa należy do grupy zapraw zwykłych czy do 
grupy zapraw lekkich. Gęstość zapraw murarskich lekkich nie powinna być większa niż 
1300 kg/m3. Gęstość zapraw zwykłych wytwarzanych na miejscu budowy, określana 
według PN-EN1015-10, zgodnie z normą PN-B-10104 nie powinna przekraczać: 
1) zaprawy cementowej – 2000 kg/m3, 
2) zaprawy cementowo-wapiennej – 1850 kg/m3, 
3) zaprawy wapiennej – 1700 kg/m3. 

 Wytrzymałość na ściskanie i zginanie 
Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarować ich 
wytrzymałość na ściskanie lub odpowiednią klasę wytrzymałości. Norma PN-EN 998-2 
definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5, M 10, M 20 i M d (dla wytrzymałości ≥ 25 N/mm2). 
Wytrzymałość na ściskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normą 
PN-EN 1015-11, nie powinna być mniejsza od deklarowanej wytrzymałości na ściskanie 
lub deklarowanej klasy wytrzymałości na ściskanie. Normy nie wymagają deklarowania 
wytrzymałości na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie. 
Wytrzymałość na ściskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie 
z wymaganiami normy PN-EN 1015-11, nie powinna być mniejsza niż podana w tablicy 
4. 

 

Rodzaj 
zaprawy 

Symbol 
odmian 

Klasa zaprawy i wytrzymałość na ściskanie N/mm2 

M 0,25 M 0,5 M 1 M 2,5 M 5 M 10 M 15 M 20 

Cementowa A        20 

B       15  

C      10   

Cementowo 
wapienna 

D       15  

E      10   

F     5    

G    0,25     

Wapienna H   1      

I  0,5       

J 0,25        

 
Wytrzymałość na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana 
według PN-EN 1015-11, w zależności od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna być 
mniejsza niż podana w tablicy 5. 

 

Rodzaj 
zaprawy 

Symbol 
odmiany 

Wytrzymałość na zginanie w zależności od klasy zaprawy 
N/mm2 

M 0,25 M 0,5 M 1 M 2,5 M 5 M 10 M 15 M 20 

Cementowa A        5 

B       4.5  

C      3,4   

Cementowo 
wapienna 

D       3,5  

E      2,5   

F     1,6    

G    0,8     

Wapienna H   0,45      

I  0,4       

J 0,25        

 

 Absorpcja wody (nasiąkliwość) 
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Absorpcja wody (nasiąkliwość) w zależności od rodzaju zaprawy wytwarzanej na 
miejscu budowy, badana według PN-85/B-04500, powinna wynosić nie więcej niż: 
 zaprawa cementowa – 10%, 
 zaprawa cementowo-wapienna: 

– klasy M 2,5 i M 5 – 14%, 
– klasy M 10 i M 15 – 12%, 

 zaprawa wapienna – 15%. 
W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w 
elementach zewnętrznych budynku i narażonych na bezpośrednie oddziaływani 
warunków atmosferycznych producent deklaruje i bada absorpcję spowodowaną 
kapilarnym podciąganiem wody. Wyniki badań przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 
1015-18 powinny wykazać, że absorpcja wody nie jest większa od deklarowanej. 

 Mrozoodporność (trwałość) 
Trwałość zaprawy określa się jako odporność na zamrażanie – odmrażanie. Zaprawy 
przeznaczone do stosowania w zewnętrznych elementach budynku powinny być 
odporne na zamrażanie – odmrażanie. Odporność na zamrażanie –PN-85/B-04500. 
Zaprawę określa się jako odporną na zamrażanie – odmrażanie, jeżeli po 
przeprowadzeniu wymaganych cykli zamrażania – odmrażania spadek wytrzymałości 
na ściskanie, badanej według PN-EN 1015-11, jest nie większy niż: 
1) 10% w przypadku zapraw cementowych, 
2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych. 
W przypadku zapraw wapiennych badania się nie przeprowadza,  

 Promieniotwórczość (substancje niebezpieczne) 
Konieczne jest przeprowadzenie badań promieniotwórczości naturalnej materiałów 
budowlanych, w tym zapraw budowlanych.  

 Wytrzymałość spoiny 
Wytrzymałość spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach 
konstrukcyjnych budynku, określa się jako początkową wytrzymałość charakterystyczną 
na ścinanie spoiny. 
Początkowa wytrzymałość charakterystyczna na ścinanie spoiny zapraw klasy M 1 do 
M d wytwarzanych na miejscu budowy może być określana na podstawie: 
1) badań połączenia spoiny z elementem murowym według PN-EN 1052-3, 
2) wartości tabelarycznych zawartych w załączniku C do normy PN-EN 998-2 
wynoszących: 
– 0,15 N/mm2 dla zapraw ogólnego stosowania i lekkich, 
– 0,3 N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin. 
W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarować 
charakterystyczną początkową wytrzymałość spoiny. 
Deklaracja może być wydana na podstawie badań przeprowadzonych zgodnie z 
procedurą zapisaną w PN-EN 1052-3 lub według wcześniej podanych wartości 
normowych zawartych w załączniku C do normy PN-EN 998-2. 

 Reakcja na ogień 
Producent powinien podać klasę reakcji na ogień zaprawy. Klasyfikację reakcji na ogień 
zapraw przeprowadza się według PN-EN 13501-1 następująco: 
1) zaprawy zawierające frakcję jednolicie rozmieszczonych materiałów organicznych, 
liczoną masowo lub objętościowo ≤ 1,0% (przyjmuje się tę wartość, która ma większe 
znaczenie), zalicza się do klasy A1 reakcji na ogień bez konieczności przeprowadzania 
badania, 
2) zaprawy zawierające frakcję jednolicie rozmieszczonych materiałów organicznych, 
liczoną masowo lub objętościowo ≥ 1,0% (przyjmuje się tę wartość, która ma większe 
znaczenie),  

 Przepuszczalność pary wodnej 
Współczynnik przepuszczalności (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich 
przeznaczonych do stosowania w elementach zewnętrznych budynku, wytwarzanych 
na miejscu budowy, przyjmuje się według wartości tabelarycznych z PN-EN 1745, 
uzależnionych od gęstości zaprawy, podanych w tablicy. 
 
Tablica Współczynniki dyfuzji pary stwardniałej zaprawy 

Gęstość zaprawy 
kg/m³ 

Współczynnik dyfuzji pary wodnej 

do wnętrza materiału z materiału na zewnątrz 

1500 5 20 
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W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w 
zależności od gęstości zaprawy, współczynnik przepuszczalności pary na podstawie 
wartości tabelarycznych podanych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745. 

 Współczynnik przewodzenia ciepła 
Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy współczynnik przewodzenia ciepła 
przyjmuje się według wartości tabelarycznych, uzależnionych od gęstości zapraw, 
podanych w tablicy nr 3, zawartej w PN-B-10104. W odniesieniu do zapraw murarskich 
wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje współczynnik przewodzenia ciepła. 
Deklaracja może być wydana, w szczególności dla zapraw lekkich, na podstawie badań 
przeprowadzanych zgodnie z procedurą zapisaną w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745 lub na 
podstawie wartości tabelarycznych uzależnionych od gęstości zapraw, zestawionych w 
tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745. 
 

2.2.2.   Woda zarobowa do zaprawy 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

2.2.3.   Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503. 

 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  

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

 Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

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

2.2.4.    Cegła pełna klasy 150 - zamurowania 
 Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996  

 Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

 Masa 4,0-4,5 kg.  

 Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł  badanych  

 Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.  

 Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.  

 Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.  

 Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5m na 
inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej 
pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa 
niż:  
 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
 3 na 25 sprawdzanych cegieł 
 5 na 40 sprawdzanych cegieł.  

 
2.2.5.   Cegła wapienno piaskowa  np. Silka  gr.12,  

 Masa: 3,4 kg,  

 Wymiary: 250x120x65,  

 Grubość: 12 cm,  

 Izolacja termiczna: 1,05 W/m2K,  

 Klasa: 15,  

 Izolacyjność akustyczna 40 dB. 
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 W zakresie cech zewnętrznych cegła powinna odpowiadać wymogom zawartym w normie 
PN-75/B-12001. Ponadto musi posiadać wymagane atesty dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie.  
 

2.2.6.  Bloczki betonowe  
 Bloczki betonowe o wymiarach  380 x 250 x 120 mm w klasie 10MPa. 
 

2.2.7.  Cegła klinkierowa  
 
Cegły powinny wypełniać wymagania PN-EN 771-1:2011  
Kolor, faktura lica powinna zostać określona w dokumentacji Projektowej 

 

Wymiary (mm): długość, szerokość, wysokość 250x65x13 

Odchyłki wymiarów:  
- długość  
- szerokość  
- grubość  
- krzywizna boków  
- odchylenie od kąta prostego  
- płaskość powierzchni  

 
+/- 1,5 % 
+/- 1,5 % 
+/- 10,0% 
+/- 1,0 % 
+/- 1,0 % 
+/- 1,5 % 

Nasiąkliwość:  
- ekstremalnie nasiąkliwa (w tym ręcznie formowane)  
- duża  
- średnia  
- mała  

 
Powyżej 10% 

8 – 10 % 
3 – 8 % 

od 2% - 5% 

 
2.3.  Ściany mobilne 
 
2.3.1.   Ściana mobilna S1  

Wymiary: L=10,80 x H=2,66 m – 9 modułów, w tym:  

 6xNE (1165X2610 mm) – moduły standardowe, 

 2xDE (1180x2610 mm) – moduły drzwiowe (drzwi pełne, jednoskrzydłowe przymykowe), 

 1xTE (1165/1290x2610 mm) – moduł teleskopowy, 

 1x IE (80X2680 mm) – listwa przyścienna, 

 1xFE (80x2680 mm) – listwa przyścienna 
Moduły dźwiękoszczelne - izolacyjność akustyczna min. 42 [db] – atest ITB, płyty obustronnie 
laminowane o gr. 18 mm, w klasie STP III (D-s2 d0). Kolor RAL 5013.Tor jezdny z duraluminium 
st. 6005 typu LT001, bez prowadnic podłogowych, wózki jezdne typu LW01, zawieszenie 
elementów modułowych 2-punktowe. Przesuwanie modułów ręczne. Ściana parkowana bocznie 
pojedyncza baza – typu P1D. 

 
2.3.2.   Ściana mobilna S2 

Wymiary: L=4,23 x H=2,66 m – 4 moduły, w tym: 

 3xNE (1005x2610 mm) – moduły standardowe, 

 1xTE (1005/1125 x 2610 mm) – moduł teleskopowy, 

 1 x IE (45x2680 mm) – listwa przyścienna, 

 1 x FE (45x2680 mm) – listwa przyścienna. 
Moduły dźwiękoszczelne - izolacyjność akustyczna min. 42 [dB] – atest ITB, płyty obustronnie 
laminowane o gr. 18 mm, w klasie STP III (D-s2 d0). Kolor RAL 5013 z jednej strony z drugiej – 
grafika zdjęciowa. Tor jezdny z duraluminium st. 6005 typu LT001, bez prowadnic podłogowych, 
wózki jezdne typu LW01, zawieszenie elementów modułowych 2-punktowe. Przesuwanie 
modułów ręczne. Ściana parkowana bocznie wzdłuż ściany – typu L. 

 
2.4.   Ścianki systemowe w toaletach  
 
2.4.1.  Ścianki działowe w toaletach  

systemowe ścianki z wodoodpornych płyt HPL z prześwitem, odporne na uszkodzenia, z płyty 
kompaktowej o gr. 13 mm, matowa struktura powierzchni, krawędzie wyoblone, wodoodporne, 
nie gnijące, odporne na uszkodzenia, kolor: popielaty (478). Profile aluminiowe anodowane 
w kolorze naturalnym, stopy: średnica podstawy - 54 mm trzpień z gwintem z ocynkowanej stali, 
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w osłonie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, regulowana wysokość, rozetka ze stali 
kwasoodpornej. 
Drzwi do kabin sanitarnych systemowe z płyty HPL (takich, jak ścianki), rogi lekko zaoblone, 
przylga, wyposażone w nakładane 2 zawiasy obustronnie: gałka i rygiel z rozetką WC z 
oznaczeniem „zajętości”, uszczelka tłumiąca odgłosy zamykania PCW. Okucia z ocynkowanej 
stali powleczonej tworzywem sztucznym w kolorze szarym.  
 

2.4.2. Ścianki działowe w kabinach prysznicowych  
systemowe ścianki z wodoodpornych płyt HPL-PR o gr. 30 mm, rdzeń na bazie poliuretanu 
obłożony obustronnie laminatem hpl o gr. 2 mm matowa struktura powierzchni, płyty 
wodoodporne, nie gnijące, odporne na uszkodzenia, kolor: popielaty (478), widoczne krawędzie 
wykończone pcw w kolorze płyt, montaż be prześwitu, bezpośrednio do posadzki. Zasłonki 
prysznicowe - wodoszczelne pcv w kolorystce pasującej do wnętrza. 

 
2.5.  Nadproża 
 
2.5.1.   Nadproża prefabrykowane typu L –19 

Do przekrywania otworów okiennych i drzwiowych zastosować nadproża prefabrykowane typu L 
–19. Po ich przywiezieniu na budowę powinny być składowane na równych podkładach lub 
paletach drewnianych tak, aby nie dotykały podłoża. Można ułożyć je warstwowo stosując 
między warstwami przekładki drewniane. Nadproża powinny być proste, bez widocznych 
pęknięć, ubytków i innych uszkodzeń mechanicznych. Elementy prefabrykowane dostarczone 
na budowę muszą posiadać atesty i certyfikaty producentów odpowiadające normom (BN-60/B-
82251). 

 
2.5.2.   Kształtowniki stalowe walcowane  

Kształtowniki stalowe walcowane powinny odpowiadać normom PN-91/H-93407; PN-H-
93419:1997, PN-H-93452:1997, PN-EN 10024:1998. 
 

2.5.3.   Śruby -do połączeń 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
a) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002  

- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 
- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
- własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997 

b) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 
- własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09, częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 

c) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 
 

2.5.4.   Środki odtłuszczające, rozpuszczalniki 
Rozpuszczalniki - substancje chemiczne, które są przeznaczone do rozpuszczania lub 
rozcieńczania innych substancji i materiałów. Rozpuszczalniki przemysłowe to często 
mieszaniny kilku substancji składowych.  
Aceton 
jest jedną z podstawowych substancji używanych do odtłuszczania powierzchni przed 
malowaniem. Znajduje on zastosowanie do wyrobów nitrocelulozowych, tłuszczów oraz  mycia 
narzędzi po malowaniu. Do rozcieńczania lakierów i emalii nitro, a także mycia sprzętu 
malarskiego, używa się rozpuszczalników nitro. Produkty tego typu są również dostępne jako 
substancje przeznaczone do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych i czyszczenia sprzętu 
malarskiego. Rozpuszczalników nitro używa się także podczas zmywania lakierów. 
Rozpuszczalniki ekstrakcyjne 
Oferowane na rynku rozpuszczalniki ekstrakcyjne stosuje się z farbami i lakierami olejnymi, 
ftalowymi i asfaltowymi. Niejednokrotnie są one używane do zmywania plam oraz mycia części 
maszyn. Odpowiednie rozpuszczalniki są przeznaczone do farb i lakierów: olejnych, nitro, 
renowacyjnych, chemoutwardzalnych, poliwinylowych,  chlorokauczukowych i butaprenu. Z 
myślą o rozcieńczaniu wyrobów ftalowych, olejnych i bitumicznych produkuje się 
rozpuszczalniki ftalowe. 
Benzyna ekstrakcyjna 
Jest ona przeznaczona do odtłuszczania powierzchni przed lakierowaniem oraz do czyszczenia 
części maszynowych, a także rozcieńczania tłuszczów, olejów i wosków.  
Benzyna lakowa 
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Jest  używana do farb i lakierów olejnych, ftalowych i asfaltowych. 
Środki odtłuszczające 
Jako zalety środków odtłuszczających wymienia się przede wszystkim nie występowanie 
szkodliwych emisji i niewielkie ograniczenia administracyjne. Warto również podkreślić brak 
niebezpieczeństwa zapłonu, negatywnego wpływu na środowisko oraz, co najważniejsze, 
zagrożenia dla ludzi. 
Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych 
Konstrukcja stalowa podlegająca zabezpieczeniu wymaga zastosowania specyficznych 
zestawów malarskich o podwyższonej trwałości, a to, ze względu na warunki jej pracy 
cechujące się następującymi właściwościami: 

 trudności z renowacją powłok (pod obiektem wzdłuż konstrukcji przebiegają ciągi 
komunikacyjne, na których zachowana musi być ciągłość ruchu) 

 konstrukcja jest szczególnie narażona na działanie promieni ultrafioletowych 

 konstrukcja podlega dużym odkształceniom, wymagane jest więc odpowiednia elastyczność 
zastosowanych powłok. 

W związku z powyższym dobór zestawu malarskiego nie może być dowolny i musi 
odpowiadać powyższym warunkom. 
Podstawowe materiały zestawu malarskiego 
Dla warstwy gruntującej 

Dwuskładnikowa farba gruntująca na bazie żywicy epoksydowej z wypełniaczem metalicznym, 
przeznaczona do stosowania na oczyszczonych powierzchniach stalowych o gęstości 1,2 
kg/dm

3
, wagowej zawartości składników stałych minimum 80 % i grubości suchej warstwy 

minimum 60mm. 
Dla międzywarstwy. Dwuskładnikowa farba na bazie żywicy epoksydowej z płatkowym 
wypełniaczem metalicznym typu MIO oraz aluminium i talkiem zapewniająca właściwą ochronę 
konstrukcji na czas transportu i składowania przez okres minimum 4 lat o grubości suchej 
warstwy minimum 60mm. 
Dla warstwy nawierzchniowej. 
Dwuskładnikowa farba nawierzchniowa na bazie poliuretanu, występująca w kolorach 
matowo-metalicznych. Grubość suchej warstwy i minimum 80mm. 
Wszystkie powyższe farby muszą być czasowo odporne na działanie temperatury w suchej 
atmosferze minimum 150

0
C a w wilgotnej (konsolidacja pary wodnej przy gwałtownym 

ochłodzeniu) minimum 50
0
C. 

Pozostałe własności farb zgodnie z kartami technicznymi produktów sporządzonymi przez ich 
Producenta. Karty te należy przedłożyć Inżynierowi przy uzyskiwaniu akceptacji dla 
proponowanego zestawu malarskiego. 
 

LP Właściwości Jednostka Wymagania Badania wg 

1 Grubość suchej powłoki um 200 – 260 PN-C 81515:1983 

2 Przyczepność farby gruntującej do 
podłoża 

stopień 
 

1 PN-C 81531:1980 
 

3 Przyczepność międzywarstwy stopień 1-2 PN-C-81531:1980 

4 Przyczepność zestawu stopień 1-2 PN-C-81531:1980 

5 Przyczepność zestawu po 
badaniach korozyjnych 

stopień 
 

2 PN-C-81531:1980 
 

6 Odporność w zanurzeniu w wodzie 
destylowanej – cykle mokro/suche 

16h/8 h 

- - Procedura IBDiM 

powłoka z nacięciem
1)

 - - - 

powłoka bez nacięcia  50 cykli 
powłoka bez 

zmian
2
 

- 

7 Odporność w zanurzeniu kwaśnym 
deszczu – cykle mokro/suche 16h/8 

h 

- - Procedura IBDiM 

powłoka z nacięciem
1)

 - - - 

powłoka bez nacięcia  50 cykli 
powłoka bez 

zmian
2
 

 

8 
 

Odporność w komorze solnej: - - PN-C-81523:1988 

powłoka z nacięciem
1)

 czas - 1440 h - 
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 obciążenia 

dopuszczalne odległości od rysy: 
 

-korozja 
-pęcherze 

- powłoka bez 
zmian

2)
 

3 mm 
8 mm 

- 

9 Odporność w komorze UV - - PN-C-81548:1993 

powłoka z nacięciem
1)

 - - - 

powłoka bez nacięcia - 500 h dop. 
nieznaczna 

zmiana 
barwy oraz 

zmiana 
połysku do 

50%
3)

 
kredowanie 

max 
2stopień

4
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

10 Wartość rezystancji powłok 
mierzona metodą spektroskopii 

impedancyjnej po badaniach 
korozyjnych wg punktów 1-3 

- - Procedura IBDiM 

powłoka z nacięciem
1)

 - - - 

powłoka bez nacięcia - Obniżenie 
rezystancji 
powłoki o 
max. 20% 
jednak do 

wartości nie 
mniejszej 

niż 
10

8
Wcm

2
 

- 

11 Odporność na zmienne 
temperatury od –25

0
C do +55

0
C 

- 300 cykli po 
4h powłoka 
bez zmian

2
 

PN-C-81556:1988 

 
Wymagania szczegółowe 
Preparaty stosowane na powłoki nawierzchniowe powinny gwarantować możliwość nanoszenia 
jednorazowo warstwy o grubości 80mm w stanie suchym. 
Podczas przygotowania produktu należy ściśle stosować się do zaleceń producenta i danych 
zawartych w kartach technicznych poszczególnego produktu oraz przestrzegać warunków jego 
użycia. Na każdym opakowaniu dostarczonej farby muszą być wszystkie napisy po polsku. 
Farby należy przechowywać w warunkach i okresach czasu określonych przez producenta. 
Z uwagi na to, że są to farby dwuskładnikowe należy ściśle przestrzegać i kontrolować podane 
przez producenta warunki mieszania i czasy przydatności do użycia po zmieszaniu. Na 
pojemniku ze zmieszaną farbą musi być umieszczona na widocznym miejscu godzina, w której 
upływa czas przydatności farby do użycia po wymieszaniu. 
Składowanie materiałów 
Wyroby lakierowe należy przechowywać w magazynach zamkniętych, stanowiących wydzielone 
budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadające przepisom dotyczącym magazynów 
materiałów łatwo palnych zgodnie z normą PN-89/C-81400. 
Temperatura wewnątrz pomieszczeń magazynowych powinna wynosić od +50C do + 250C. 

 
2.5.5.   Siatka Rabitza 

Siatki tkane Rabitza o oczkach kwadratowych lub prostokątnych, tkane według normy BN-
90/5032, splotem płóciennym z drutu gołego żarzonego. 
Parametry 

 średnica drutu: 0,8 - 1,2 mm 

 oczka prostokątne: 10 x 16 mm i 10 x 20 mm 

 oczka kwadratowe: 10 x 10 mm, 12 x 12 mm, 16 x 16 mm 

 szerokość siatek: 500 - 1200 mm. 
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2.5.6.   Odbiór stali  
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

 znak wytwórcy 

 profil 

 gatunek stali 

 numer wyrobu lub partii 

 znak obróbki cieplnej. 
 
2.5.7.   Zaprawa szybkowiążąca 

Materiał do szybkiego montażu i osadzania elementów oraz do tamowania lokalnych sączeń 
wody. 

 Wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 12190:2000: 

 bez dodatku piasku: po 6 godz. 15 MPa  

po 24 godz. 25 MPa  

po 28 dniach 40 MPa 

 z dodatkiem piasku: po 6 godz 10 MPa 

po 28 dniach 32 MPa 

 Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu, po 28 dniach twardnienia zaprawy wg PN-EN-B-
04500:1985: 

 bez dodatku piasku 6 MPa 

 z dodatkiem piasku 5 MPa. 

 Odporność na absorpcję kapilarną, kg/m2xh0,5, określona współczynnikiem nasiąkania 
zaprawy wg PN-EN 13057:2004: 

 bez dodatku piasku 0,5 MPa 

 z dodatkiem piasku 0,5 MPa. 

 Przyczepność do podłoża wg PN-EN 1542:2000 

 betonowego 1,5 MPa 

 z cegły ceramicznej 0,8 MPa. 
 
2.6.    Okładziny ceramiczne 

 
2.6.1.  Płytki ceramiczne zgodne z  PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998. 

Podstawowe wymagania w zakresie płytek ceramicznych ściennych: 

 Barwa – grafit  wg wzorca producenta 

 Nasiąkliwość po wypaleniu >18% 

 Klasa twardości 3-4 wg Mosha, 

 Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MP 

 gładkie szkliwione, matowe, o wymiarze 197x197 mm, gr. 7 mm w kolor: biały RAL – 
white, mrozoodporne, odporność na ścieranie PEI 4, 

 Pas dekoracyjny z płytek mozaikowych o wym. 47x47 mm, gr. 6 mm w kolorze 
jasnoniebieskim RAL 2408015 oraz turkusowym RAL 1907025. 
 

2.6.2. Płytki  klinkierowe 
Płytki zgodne z PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998 
Rozmiar (mm) - 71x240x10 
Wytrzymałość (N/mm2) - 40 
Mrozoodporna  
Barwa – matowa nieszkliwiona, o cieniowanej – melanżowej kolorystyce (miks kolorystyczny: 
rudości, szarości, ciepłego brązu z jasną przecierką) i nieregularnej strukturze lica. 
Nasiąkliwość po wypaleniu .8 % 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160

0
C. 

 
2.6.3. Fuga do klinkieru 

Zmniejsza ryzyko powstawania wykwitów, zawiera tras. 
Kolor grafitowy  

Skład: cement portlandzki, wypełniacze mineralne, tras i inne domieszki modyfikujące, pigmenty 
Wytrzymałość na ściskanie: >15 MPa 
Wytrzymałość na zginanie: >2,5 MPa 
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Odporność na ścieranie: < 1000 mm³ 
Klasyfikacja wg PN-EN 13888:2010: CG2A 
Zawartość rozpuszczalnego chromu w gotowej masie wyrobu: ≤ 0,0002% 
Zużycie dla cegieł i elementów klinkierowych. 

 
2.6.4.  Środek czyszczący  

Gotowy do użycia środek czyszczący do glazury, terakoty, cegły klinkierowej, Na zewnątrz i do 
wnętrz. Środek czyszczący jest środkiem gotowym do użycia. Nie należy go rozcieńczać! 
Zabrudzone powierzchnie betonowe i murowane spryskać płynem za pomocą spryskiwacza.  
Podczas spryskiwania naprawianej powierzchni plamy, zacieki, wykwity zaczynają się „pienić”. 
Może się okazać, że czynność tą będzie trzeba kilkakrotnie powtórzyć, aby plamy całkowicie 
zostały usunięte. Działanie płynu można wspomóc szorując spryskane miejsce zwykłą szczotką, 
poczym spłukać czystą wodą.  
Podczas stosowania płynu na powierzchniach murowanych, ściany należy wcześniej zwilżyć. 
Wszystkie inne nie naprawiane powierzchnie muszą zostać odpowiednio zabezpieczone. Prace 
należy wykonywać w temperaturze powietrza i podłoża od +5ºC do +25ºC.  
 
Parametry: 

Gęstość: 1,05 kg/dm
3
 

Kolor: transparentny 

Zużycie: ok. 150-350 ml/m
2
 w zależności od sposobu nanoszenia i struktury podłoża 

Opakowania: kanistry 12 kg lub 30 kg 

 
2.6.5.   Środek impregnujący  

a. rozpuszczalnikowy 
- Czas schnięcia: 1h 
- Podłoża: porowate ściany (cegła, klinkier, beton, kamień, piaskowiec i inne mineralne 

podłoża) 
- Zawartość LZO/VOC: max 750 g/l 
- Kolor: bezbarwny, praktycznie niewidoczny 
- Po aplikacji: wnika w powierzchnię 
- Wydajność 5 m

2
/l 

b. wodorozcieńczalny 
- Czas schnięcia: 2h 
- Podłoża: porowate ściany (cegła, klinkier, beton, kamień, piaskowiec i inne mineralne 

podłoża) oraz dachówki 
- Zawartość LZO/VOC: max 55 g/l 
- Kolor: bezbarwny, "wyciąga" kolor 
- Po aplikacji: tworzy powłokę na podłożu 
- Wydajność 10m2/l 

 
2.6.6.  Zaprawa fugowa 

Stosować zaprawę fugową wodoodporną, o podwyższonej elastyczności. Rodzaj zaprawy 
dostosować do szerokości fug. Na zewnątrz fugi mrozoodporne, elastyczne. 

 
2.6.7. Silikon do fug 

Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony z dodatkiem 
środka grzybobójczego w kolorze fugi. 

 
2.6.8. Listwy wykończeniowe 

Listwy wykończeniowe łączące różne posadzki muszą być odporne na korozję, trwałe oraz 
posiadać przeciwpoślizgowe wykończenia. Wymienione listwy muszą być przeznaczone do 
obciążeń planowanym w poszczególnych pomieszczeniach ruchem 

 
2.6.9. Kleje i zaprawy do płytek  

 Zaprawa klejowa elastyczna systemowa do układania płytek danego typu spełniająca 
wymagania normy PN-EN 12004:2002.  

 Zaprawy spoinowe systemowe do układania danego typu płytek. 

 Odporność na odczynniki chemiczne odpowiednia do miejsca zastosowania.  
 

2.6.10. Materiały pomocnicze 
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Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to: 

 listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

 środki ochrony płytek i spoin, 

 środki do usuwania zanieczyszczeń, 

 środki do konserwacji posadzek i okładzin. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 

 
2.6.11. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót  okładzinowych z płytek 

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i  
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 
(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa ora z symbol handlowy wyrobu), 

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 
robót pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach 
terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót okładzinowych z płytek materiałów nieznanego 
pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 
2.6.12. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót okładzinowych 

Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów  opakowanych powinno 
być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki 
powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw 
niewiększej niż 10.  Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to 
wodę należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 
przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 

 
2.7. Sufity podwieszane  
 
2.7.1.    Sufity podwieszane z płyt gipsowo kartonowych 

 
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-79405 
- wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych. 

Lp. Wymagania GKB 
zwykła 

GKF 
ognioodporna 

GKBI 
wodoodporna 

GKFI wodo-i 
ognioodporna 

1 2 3 4 5 6 

1 Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 

2 Przyczepność kartonu 
do rdzenia gipsowego 

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, 
aby przy odrywaniu ręką rwał się, nie powodując odklejania się od 

rdzenia 

3 Wymiary i tolerancje 
[mm] 

grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >18±0,5 

szerokość 1200 (+0;-5,0) 

długość [2000+3000] (+0; -6) 

prostopadłość różnica w długości przekątnych <5 

4 Masa 1 m
2
 9,5 <9,5 - - - 
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2.7.2.  Sufity podwieszane z wypełnieniem z płyt sufitowych akustycznych z wełny mineralnej,  

 wym. 1200-2400x300 grubość 19 mm,  

 kolor biały RAL 9012, 

 krawędź prosta,  

 reakcja na ogień A2,  

 izolacyjność akustyczna Dnfw min. = 38 dB 
System w korytarzach samonośny, bez wieszaków, oparty na ścianach, z usztywnieniem długiej 
krawędzi profilem metalowym - profil z kształtowników stalowych, profil przyścienny L30 mm lub J 
+ systemowy profil usztywniający. Należy zapewnić wyjmowania płyt - demontażu w dół i 
zapewnienie dostępu do przestrzeni ponadsufitowej. Minimalna technologicznie wysokość 
podwieszenia sufitu 20-25 cm poniżej instalacji w zależności od długości płyty. 
W pomieszczeniach  

 sufity rastrowe z wypełnieniem z płyt akustycznych z wełny mineralnej,  

 wym. 600x600 mm gr. 19 mm,  

 klasa pochłaniania C dla dystansu 200 mm, 

 kolor biały RAL 9012, krawędź prosta,  

 reakcja na ogień A2, 

 izolacyjność akustyczna Dnfw min. = 38 dB, waga ok. 4,6 kg/m
2
,  

 współczynnik pochłaniania hałasu =0,65. 

Ruszt metalowy - system profili z kształtowników stalowych malowanych proszkowo: profile 
przyścienne, główne i boczne typu T, zestaw wieszaków do montażu systemu. Możliwość 
wyjmowania płyt - demontażu w dół i zapewnienie dostępu do przestrzeni ponadsufitowej. 

a. w pomieszczeniach mokrych – sufity rastrowe z wypełnieniem z płyt odpornych na wilgoć – 
ze skalnej wełny mineralnej (welon z włókna szklanego), wym. 600x600x20 mm, kolor 
biały, reakcja na ogień - A1, odporność na wilgoć klasa 1/C/0N, odbicie światła 85%, 
pochłanianie dźwięku do 1,00 klasa A. Ruszt metalowy (stal ocynkowana) – system profili 
głównych, poprzecznych, kątowników przyściennych, wieszaków. Widoczna część profili – 
pokryta dodatkowo powłoką malarską. 

b. w pomieszczeniu nr 0.4 – sala seminaryjna – sufit podwieszany z dwuwarstwowych płyt 
akustycznych z wełny drzewnej typu „przegroda pionowa”, aluminiowa ramka 
jednostronna, wymiary płyt: szer. 60-120 x wys. 20 cm. Płyty zawieszane w pionie na 
podwójnych wieszakach, na różnej wysokości, mocowanych do systemowych, metalowych 
profili mocowanych do sufitu. Kolor płyt - beżowy naturalny. 

c. w budynku warsztaty-dziedziniec - sufity rastrowe w wypełnieniem z płyt akustycznych z 
wełny mineralnej, wym. 600x600 mm gr. 19 mm, klasa pochłaniania C dla dystansu 200 
mm, kolor biały RAL 9012, krawędź prosta, reakcja na ogień A2, izolacyjność akustyczna 
Dnfw min. = 38 dB, waga ok. 4,6 kg/m

2
, współczynnik pochłaniania hałasu ἀ=0,65 

d. w budynku dawnej kuźni – sufit podwieszany monolityczny z płyt g-k, na metalowej 
systemowej podkonstrukcji, kolor sufitu biały.  

2.7.3.   Szpachlówka gipsowa  
Szpachlówka gipsowa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN – B – 30042:1993. 

płyty o 
grub. [kg] 

12.5 <12,5 11,0+13,0 <12,5 11+13,0 

15 <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0 

>18,0 <18,0 16,0+19,0 - - 

5 Wilgotność [%]  

6 Trwałość struktury 
przy opalaniu [min.] 

- >20 - >20 

7 Nasiąkliwość [%] - - <10 <10 

8 Oznakow. 
 
 
 

Napis 
na 

tylnej 
stronie 
płyty 

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN; data produkcji 

kolor 
kartonu 

szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny 

barwa 
napisu 

niebieska 
 

czerwona niebieska czerwona 
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Gipsowe masy szpachlowe powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie. 
 

2.7.4.   Wełna mineralna lub szklana.  
Pomiędzy płytami g-k przestrzeń może być wypełniona  płytami lub matami z niepalnej wełny 
mineralnej lub szklane. Wyroby z wełny mineralnej lub szklanej powinny być dopuszczone do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Płyta z wełny mineralnej szklanej, 
ekonomiczna izolacja akustyczna ścianek działowych, obudów i okładzin ściennych. 
Zastosowanie: 
Izolacja akustyczna: 

 lekkich ścian działowych 

 sufitów podwieszanych 

 okładzin i obudów ściennych 
Izolacja termiczna: 

 ścian murowanych warstwowych 

 ścian osłon o konstrukcji szkieletowej 

 ścian osłonowych hal jako wypełnienie profilowanych blach i kaset 

 podłóg na legarach. 
 

Wymiary [mm] 
 
Grubość[mm] 

 

RD 

1200/600 50 1,35 

1200/600 75 2,00 

1200/600 100 2,70 

1200/600 120 3,20 

1200/600 150 4,05 

 
Wełna  dostępna jest w płytach o grubości 50, 75, 100 mm i szerokości 600 mm, co odpowiada 
standardowemu rozstawowi oraz wysokości profili systemów suchej zabudowy. Dodatkowo, 
wełna  występuje w grubości 120 i 150 mm, co pozwala na jej uniwersalne zastosowanie np. w 
podłogach na legarach, halach itp. 
Klasyfikacja  
Polska Norma PN-EN 13162:2009   
Parametry  
Współczynnik przewodzenia ciepła: λD = 0,037 W/mK D.   
 

2.7.5.   Taśmy spoinowe. 
  Do wzmacniania spoin miedzy płytami gipsowo – kartonowymi oraz w narożach i na obwodzie 

ściany powinny być stosowane taśmy spoinowe z włókna szklanego, siatki, taśmy papierowe 
lub inne. 
 

2.7.6.   Uszczelki (taśmy uszczelniające). 
Do uszczelniania połączeń ścian działowych ze stropami oraz ścianami bocznymi powinny być 
stosowane uszczelki polietylenowe grubości 3mm lub 4mm lub z wełny mineralnej grubości 
10mm. 
 

2.7.7.    Wkręty.  
Do mocowania płyt gipsowo – kartonowych do kształtowników nośnych powinny być stosowane 
wkręty stalowe zabezpieczeniowe przed korozja typu TN (w przypadku mocowania płyt do 
kształtowników CW) lub typu TB (w przypadku mocowania płyt do kształtowników UA). Do 
łączenia kształtowników miedzy sobą powinny być stosowane wkręty stalowe zabezpieczone 
przed korozją. Wkręty powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie. Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia 
kształtowników między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane:  

 wkręty stalowe                           
Ø 3,5 mm x 25 mm,  
Ø 3,5 mm x 35 mm,  
Ø 3,5 mm x 45 mm,  
Ø 3,5 mm x 55 mm,  
Ø 4,2 mm x 70 mm,  

 blachowkręty samowiercące:      
Ø 3,5 mm x 25 mm,  



KONSTRUKCJE MUROWE, OKŁADZINY, NADPROŻA, SUFITY PODWIESZANE. 

 

PRZEBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NR 1 ORAZ BUDYNKU DAWNEJ KUŹNI NA POTRZEBY WYDZIAŁU 

MECHANICZNEGO  AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE  PRZY UL. WILLOWEJ 2-4, działka nr 4/11; 4/14 obręb 3018  

 Strona 76 

 

 

Ø 3,5 mm x 35 mm,  
Ø 3,5 mm x 45 mm,  
Ø 3,9 mm x 11 mm,  
Ø 3,5 mm x 9,5 mm.  

Wkręty powinny odpowiadać normie: PN-EN ISO 7050:1999 
Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym, PN-EN ISO 3506-4:2004 
(U).Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych na korozję. 
Wkręty samogwintujące zabezpieczone przed korozją.  

 
2.7.8. Łączniki mechaniczne.  

Do mocowania kształtowników szkieletu nośnego do konstrukcji budynku powinny być stosowane 
łączniki mechaniczne określone w dokumentacji technicznej obiektu. Łączniki powinny być 
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

 
2.7.9.  Szpachlówka gipsowa  

Szpachlówka gipsowa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN–B–30042:1993,  
Gipsowe masy szpachlowe powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie. 

 
2.7.10.Kształtowniki stalowe,  

Kształtowniki stalowe, zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125,  gatunku 
St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN10142+A1:1997 

a) pionowe CW 50, CW 75 CW 100 z blachy stalowej grubości 0,60mm, 
b) poziome (sufitowe i podłogowe) UW 50, UW 75 UW 100 z blachy stalowej grubości 0,55mm, 
c) ościeżnicowe UA 50, UA 75 UA 100 z blachy stalowej grubości 2,0mm, 
d) narożne LWi 50, LWi 60 LWa 50, LWa 60 z blachy stalowej grubości 0,6mm. 

Kształtowniki mogą być wykonane z blachy ryflowanej lub igłowanej. W przypadku słupków z 
blachy ryflowanej grubość blachy może wynosić 0,55±0,05mm 
Kątowniki stalowe, ocynkowane, 50x35x0,7mm powinny być wykonane z blachy stalowej, 
ocynkowanej odpowiadającej wymaganiom normy PN-89/H-92125. Dopuszczalne odchyłki 
wymiarowe i kształtu powinny być określone w dokumentacji technicznej. 

 
2.7.11.Sufit podwieszany systemowy- profile nośne  np. AXIOM PROFILES firmy Armstrong lub inne 

równoważne 
 

Dostępny w 5 wysokościach wraz z przejściówką do płyty g-k. 
Może być łączony z system rusztu Armstrong 24mm jak i 15mm, w tym także z rusztami i 
dekoracyjnymi 

 
 Profile  

Nr opis wymiary zawartość karton Ciężar 
kartonu 

kg 
długość 

mm 
wysokość 

mm 

524206 G
(1)

 Profil Axiom 50mm 3000 50 5 15,00 7,80 

544206 G
(1)

 Profil Axiom 100mm 3000 100 5 15,00 11,20 

564206 G
(1)

 Profil Axiom 150mm 3000 150 5 15,00 14,70 

584206 G
(1)

 Profil Axiom 200mm 3000 200 5 15,00 17,80 

551411 G
(1)

 Profil Axiom Vector 
112mm 

3000 112 5 15,00 12,20 

T 3213 H
(1)

 Profil do płyty g-k 3000 18,5 10 30,00 5,80 

 
           Akcesoria  

Nr opis wymiary 
wysok. 

mm 

zawartość Ciężar 
kartonu 

kg 

A 334 G
(1)

 Narożnik do profilu Axiom Profiles  50mm 50 2 0,30 

A 335G
(1)

 Narożnik do profilu Axiom Profiles  
100mm 

100 2 0,50 

A 336 G
(1)

 Narożnik do profilu Axiom Profiles 150mm 150 2 0,70 

A 337 G
(1)

 Narożnik do profilu Axiom Profiles 200mm 200 2 0,90 

A 345 G
(1)

 Narożnik do profilu Axiom Profiles 112mm 112 2 0,60 
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A 340 G Uniwersalny łącznik Axiom do naroży  100 2,10 

A 338 G Uniwersalny łącznik wzdłużny Axiom  100 2,10 

A 339 G Uniwersalny łącznik wzdłużny Axiom do 
profilu T 

 100 2,10 

A 334 G Uniwersalny klips Axiom do podwieszania  100 2,10 

 
2.7.12. Płyty sufitu podwieszanego 

 płyty sufitowe akustyczne z wełny mineralnej, wym. 1200-2400x300 grubość 19 mm, kolor 
biały RAL 9012, krawędź prosta, reakcja na ogień A2, izolacyjność akustyczna Dnfw min. = 
38 dB. System montażu płyt - bez wieszaków, oparty na ścianach, z usztywnieniem długiej 
krawędzi profilem metalowym - profil z kształtowników stalowych, profil przyścienny L30 
mm lub J + systemowy profil usztywniający. Zapewniający możliwość wyjmowania płyt - 
demontażu w dół i zapewnienie dostępu do przestrzeni ponadsufitowej. Minimalna 
technologicznie wysokość podwieszenia sufitu 20-25 cm poniżej instalacji w zależności od 
długości płyty. 

 płyty akustyczne  z wełny mineralnej, wym. 600x600 mm gr. 19 mm, klasa pochłaniania C 
dla dystansu 200 mm, kolor biały RAL 9012, krawędź prosta, reakcja na ogień A2, 
izolacyjność akustyczna Dnfw min. = 38 dB, waga ok. 4,6 kg/m2, współczynnik 
pochłaniania hałasu ἀ=0,65. Ruszt metalowy - system profili z kształtowników stalowych 
malowanych proszkowo: profile przyścienne, główne i boczne typu T, zestaw wieszaków 
do montażu systemu. Możliwość wyjmowania płyt - demontażu w dół i zapewnienie 
dostępu do przestrzeni ponadsufitowej 

 płyty odporne na wilgoć, kolor biały RAL 9012 (pomieszczenia mokre), 

 płyty dwuwarstwowe akustyczne  z wełny drzewnej typu „przegroda pionowa”, aluminiowa 
ramka jednostronna, wymiary płyt: szer. 60-120 x wys. 20 cm. Płyty zawieszane w pionie 
na podwójnych wieszakach, na różnej wysokości, mocowanych do systemowych, 
metalowych profili mocowanych do sufitu. Kolor płyt - beżowy naturalny (sala seminaryjna). 

 
2.8.  Okładziny ścian z laminatu 
 
Ściany do wysokości drzwi wyłożone płytami w technologii EBC z dekoracyjnego wysokociśnieniowego 
laminatu kompaktowego o dużej trwałości i odporności na zużycie, gr 8 mm, trudnozapalne montowane 
na ruszcie metalowym na klej, kolor półprzeźroczysty zielony (translucent green) nr K.32.2.1. Listwa 
startowa. Podkonstrukcja profil aluminiowy pośredni o wymiarach 50x30x2,5mm, profil aluminiowy w 
miejscach styków płyt 80x30x2mm. Montaż płyt aminowanych do podkonstrukcji za pomocą taśmy 
montażowej i kleju typu SPS. Klej SPS nakładany w pionie. Maksymalna powierzchnia płyty 2,5mm2. 
Łącznie płyty w układzie pionowym na "pióro i wpust" z masą wypełniającą (pióro z laminatu gr.3mm). 

 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym 
sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 
 
Sprzęt do robót murowych  
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 

 środkami transportu do przewozu materiałów,  

 betoniarkami do przygotowania zapraw, 

 przenośnych zbiorników na wodę, 

 pojemnik do przygotowania zaprawy, 

 wyskalowany pojemnik do odmierzania ilości wody zarobowej, 

 mieszadło elektryczne lub wolnoobrotową wiertarkę uzbrojoną w mieszadło, 

 kielnia do nakładania zaprawy, 

 kielnia do spoin poziomych - tzw. długa spoinówka (fugówka) lub odcinek węża do podlewania, 

 kielnia do spoin pionowych - tzw. krótka spoinówka (fugówka) lub odcinek węża do 
podlewania, 

 łaty pionowe (np. kantówki drewniane 10 x 10 cm), 

 sznurek murarski, 

 młotek murarski, 

 ołówek murarski, 
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 taśma miernicza, 

 packa do spoinowania spoin poziomych, 

 blacha do spoinowania spoin pionowych (sztywna blacha wygięta w kształcie litery, 

 pojemniki na zaprawę, 

 szczotki do czyszczenia powierzchni, 

 rusztowania, drobny sprzęt i narzędzia  ręczne, 

 sprzętem pomocniczym. 
 
Sprzęt do montażu i transportu konstrukcji stalowych 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i 
innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze 
technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi  do ich 
eksploatacji. 
Sprzęt do robót spawalniczych 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologia spawania i 
dokumentacją konstrukcyjną. 

 spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 

 eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcja. 

 stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

 spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych 

 sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

 stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczna wentylacja. Stanowisko 
robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
 

Sprzęt i narzędzia do wykonywania okładzin 
Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 

 szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

 narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

 pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 
rozprowadzania kompozycji klejących, 

 łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

 poziomnice, 

 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących, 

 pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
 
Sprzęt do wykonania sufitów podwieszanych 
Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających: 

 Noże  -do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi 
płyty 

 Pędzle  - do malowania przyciętych krawędzi bocznych. 
Sprzęt do instalacji konstrukcji nośnej:  
Elementy do instalacji kołków, kotew i innych elektów pozwalający na montaż zawiesi do elektów 
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów) 

 Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów. 

 Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszanego: 

 Nożyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne)  

 Podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia) 

 Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej (w zależności od wielkości i stopnia 
komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe) linki murararskie. 

 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

 Transport   cementu   i   wapna   suchogaszonego   powinien   odbywać   się   zgodnie   z   
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normą BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić      
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić do-
wolnymi 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. 

 Wyroby ceramiczne należy przewozić na paletach samochodami skrzyniowymi z zamontowaną 
wciągarką. 

 Podczas transportu  materiały powinny być zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą 
stateczności. 

 Płyty gipsowo kartonowe 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. Transport płyt odbywa się 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. 

 Przy niewielkim zakresie robot rozładunek odbywa się ręcznie. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
 
5.2. Roboty murowe 

 
1.         Przygotowanie zapraw 

 
Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie, w takiej 
ilości by zaprawa mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. Zaprawa cementowo 
– wapienna powinna być zużyta w ciągu 3 godzin, a zaprawa cementowa w ciągu 2 godzin. Zaprawa 
powinna być łatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna Do zapraw należy stosować piasek 
rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna 
odpowiadać wymaganiom.  
 
2.       Zaprawy cementowe 

 
Nadają się w szczególności do mocno obciążonych murów i cienkich ścian działowych oraz murów 
pozostających w stałym otoczeniu wilgoci. Z dodatkiem środków uszczelniających nabierają 
właściwości wodoszczelnych. Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35.Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych 
dodatków uplastyczniających lub uszczelniających i przyśpieszających wiązanie lub twardnienie. 
Stosowanie tych dodatków powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być 
dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB. Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu 
należy najpierw mieszać składniki sypkie, aż do uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać 
wodę i mieszać w dalszym ciągu aż do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. Marki i konsystencję 
zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia. 
 
3.      Zaprawy cementowo – wapienne 

 
Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojętnie czy mieszanie odbywać się będzie 
ręcznie czy mechanicznie, należy najpierw wymieszać składniki sypkie, a następnie dolać wodę i całość 
wymieszać do chwili uzyskania jednolitej masy. Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo – 
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wapiennych dodatków uplastyczniających, odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i 
instrukcji. Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia. 
 
5.3. Wznoszenie  murów 

 
5.3. 1.    Wymagania ogólne:  

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

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 
1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.  

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.  

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą 
suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub 
moczyć w wodzie.  

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  
f) Mury grubości mniejszej niż1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 

0°C.  
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

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

5.3..2.   Mury z cegły, bloczków betonowych 
Spoiny w murach ceglanych. –12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość 
nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,  –10 mm w spoinach pionowych 
podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać15 mm, a 
minimalna – 5 mm.  
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania 
nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.  
 

5.3.3.   Mury z bloczków wapienno-piaskowych 
Spoiny w murach ceglanych -12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość 
nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 10 mm w spoinach pionowych 
podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a 
minimalna – 5 mm. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach 
przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm. 
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej liczby cegieł. 
a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 

przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 

różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
 
5.3.4.  Czyszczenie i impregnacja 

 Ochrona po zakończeniu robót 
W czasie pierwszego najważniejszego tygodnia od wymurowania, spoinowania elementy 
wykonane z cegieł klinkierowych i elewacyjnych należy chronić poprzez osłanianie folią lub 
plandeką przed opadami atmosferycznymi. Natomiast przed nadmiernym nasłonecznieniem 
i nagrzewaniem się należy mur chronić siatkami elewacyjnymi. Nie dopuszczalnym jest 
zakrywanie szczelnie wszelkich murowanych elementów np.: ściśle przylegającymi foliami 
typu „ strecz”. Wszelkie nakrycia i zabezpieczenia w postaci plandek powinny zapewnić 
swobodną cyrkulację powietrza i dopuścić do bezpośredniego zamoczenia oraz 
powstawania pod folią zjawiska tzw. kondensatu.  

 Czyszczenie powierzchni po pracach murarskich.  
Ewentualne zabrudzenia należy czyścić na bieżąco, tylko na sucho –za pomocą miękkiej 
szczotki lub suchej szmatki. Czyszczenie elewacji należy wykonywać od góry do dołu. 
Zabrudzenia, które nie zostaną usunięte w porę, można próbować usunąć przy pomocy 
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twardszych szczotek (nie drucianych) na sucho podczas lub, jeśli taki sposób czyszczenia 
nie przyniesie efektów, za pomocą środka  czyszczącego.  
Środek czyszczący jest środkiem gotowym do użycia. Nie należy go rozcieńczać!  
Zabrudzone powierzchnie betonowe i murowane spryskać płynem za pomocą spryskiwacza. 
Podczas spryskiwania naprawianej powierzchni plamy, zacieki, wykwity zaczynają się 
„pienić”. Może się okazać, że czynność tą będzie trzeba kilkakrotnie powtórzyć, aby plamy 
całkowicie zostały usunięte. Działanie płynu E można wspomóc szorując spryskane miejsce 
zwykłą szczotką, po czym spłukać czystą wodą. Podczas stosowania płynu na 
powierzchniach murowanych, ściany należy wcześniej zwilżyć. Wszystkie inne nie 
naprawiane powierzchnie muszą zostać odpowiednio zabezpieczone. Prace należy 
wykonywać w temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C.  

 Impregnacja powierzchni  
Po całkowitym związaniu i wyschnięciu wymurowanych elementów dodatkowo można 
poprawić właściwości hydrofobowe na powierzchni cegieł i fug. Impregnacje powierzchniowe 
stosowane na zewnątrz nie są trwałym środkiem zapobiegającym przed penetracją wody. W 
zależności od warunków atmosferycznych, por roku –środki impregnujące mogą tracić na 
swojej skuteczności. Aby zapewnić impregnowanej powierzchni długotrwałą ochronę przed 
wodą należy powtarzać cyklicznie impregnowanie. W zależności od nasiąkliwości podłoża 
(impregnowanie cegieł lub płytek powinno być stosowane do materiałów, których 
nasiąkliwość jest większa niż 6%) roztwór nanieść obficie na impregnowaną powierzchnię w 
1 lub 2 cyklach  

 mokre na mokre  

 nanosić równomiernie unikać nadmiaru roztworu na powierzchni. 
Podczas mieszania chronić oczy, nosić okulary. Nie dolewać wody do koncentratu,  tylko 
koncentrat do wody. Koncentrat rozcieńczać w stosunku 1część środka  na 10 dm

3
 wody 

 narzędzia: Nanosić szczotką malarską lub wałkiem.  

 mieszanie: środek impregnujący rozcieńczyć w 10 jednostkach objętości czystej wody. 
Koncentrat wlać do wody i wymieszać.  

W trakcie stosowania oraz całkowitego czasu schnięcia temperatura dla powietrza i podłoża 
nie może być niższa niż +5°C oraz wyższa od +25° C. 
 

5.4. Montaż ścianek systemowych 
 

5.4.1.  Montaż kabin sanitarnych 
Montaż ścianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna się od skompletowania elementów 
i tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementów 
następuje tyczenie miejsc montażu okuć mocujących systemowe ścianki kabin do ścian 
murowanych i posadzek. Następnym etapem jest mocowanie ścianek poprzecznych 
(działowych pomiędzy kabinami) do podłoża za pomocą systemowych łączników i ścianek 
drzwiowych. Ostatnim etapem jest montaż skrzydeł drzwiowych i zamków ze wskaźnikiem 
wolne/zajęte. Po zakończeniu montażu wszystkich elementów należy zdjąć folię 
zabezpieczającą powierzchnię elementów i w każdej kabinie zamontować podwójny wieszak na 
ubranie. Montaż należy prowadzić ściśle wg instrukcji producenta zastosowanego  systemu. 

 
5.4.2.  Montaż ścian przesuwnych 

Montaż ścian przesuwnych należy wykonać zgodnie z instrukcja producenta.  
 
5.5. Montaż nadproży 
 
 5.5.1.  Montaż nadproży "L 19" 

Układanie belek w nadprożu ścian wewnętrznych 
W ścianach wewnętrznych układ belek typu "L 19" w nadprożu niezależnie od grubości ściany 
jest następujący:  
a. belki skrajne znajdujące się na licu ściany ustawia się dolną półką do środka ściany, w celu 

otrzymania równej płaszczyzny ściany i uniknięcia dodatkowego oblicowania 
b. przy ścianach grubszych od 19 cm pozostałe belki w środku zestawia się parami -środkami 

do siebie 
Układanie belek w nadprożu ścian zewnętrznych 
Układ belek nadprożowych w ścianach zewnętrznych można podzielić na dwie grupy: 
a. nadproża bezwęgarkowe 
b. nadproża z węgarkami 
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Różnica w tych grupach polega na ułożeniu belki skrajnej zewnętrznej. Układ belek 
nadprożowych niezależnie od grubości ściany jest następujący: 
a. belki skrajne po zewnętrznej i wewnętrznej stronie układa się półką dolną od zewnątrz 

ściany, w  celu umożliwienia ocieplenia 
b. belka środkowa najbliższa skrajnej wewnętrznej krawędzi ściany powinna być ustawiona 

plecami do belki skrajnej, w celu zapewnienia najlepszej współpracy na obciążenie stropem 
w fazie montażu. Odnosi się to szczególnie do belek nadprożowych typu "N". 

Wytyczne montażu nadproży 
Nadproża montuje się równocześnie ze wznoszeniem murów. Elementy układa się na murze, 
na zaprawie cementowej. Oparcie nadproży na murze powinno być nie mniejsze niż 9 cm i nie 
większe niż 19 cm (zalecane 15 cm). Pustą przestrzeń między nimi wypełnia się betonem. 
Nadproża tego typu powinny być zabezpieczone przed przemarzaniem. Jeśli pozostała część 
ściany nie będzie ocieplona, należy obłożyć nadproża warstwą izolacji. Wykonując nadproże, 
trzeba więc pozostawić miejsce na wykonanie docieplenia od strony zewnętrznej, by ściana 
miała później równą powierzchnię. 
Rozróżniamy trzy typy nadproży L-19:N 

 do ścian nośnych obciążonych stropami, S 

 do ścian nośnych nie obciążonych stropami, D 

 do ścian działowych. 
Nadproża z belek prefabrykowanych typu "L 19" montuje się równocześnie ze wznoszeniem 
murów. Ze względu na charakter pracy montaż nadproży odbywa się w odmienny sposób dla 
ścian zewnętrznych i wewnętrznych. 
1. Nadproża w ścianach zewnętrznych obciążonych stropami 
W ścianach zewnętrznych obciążonych stropami montaż nadproży powinien odbywać się w  
następujący sposób:  

a. na wyrównanych i spoziomowanych powierzchniach muru układa się poszczególne belki 
nadproża typu "N" dla odpowiedniego otworu okiennego. Belki układa się na oporach na 
zaprawie cementowej. 
Układanie belek nadprożowych należy rozpocząć od skrajnej zewnętrznej belki  
węgarkowej (przy oknach z węgarkami), a następnie na poziomie 4 -5 cm wyższym 
pozostałe elementy zgodnie z zasadami układania belek. 

b. po ułożeniu belek prefabrykowanych na murach należy w nadprożu ułożyć ocieplenie ze 
styropianu lub gazobetonu. 
Wewnętrzne oblicowanie belek powinno być wykonane dachówką na zaprawie 
cementowo-wapiennej. Po wykonaniu tych czynności nadproże wypełnia się betonem. 
Oblicowanie wewnętrznej strony nadproża wraz z ociepleniem wykonuje się po ułożeniu 
stropu i wykonaniu wieńca. 

c. przed przystąpieniem do układania stropu skrajną wewnętrzną belkę typu "L 19"  
obciążoną bezpośrednio stropem należy podstęplować. Stemplowanie należy wykonać w 
ten sposób, aby odległość od skrajnej podpory do punktu podparcia nie przekraczała 25 
cm. Stemple mogą być drewniane lub z rur stalowych. 

d. po wykonaniu powyższych czynności można przystąpić do układania stropu 
prefabrykowanego lub betonowania stropu wylewanego. Stemplowania skrajnej belki 
wewnętrznej można nie wykonywać w przypadku układania stropu na ryglach. 

e. po ułożeniu stropu betonuje się wieńce. 
Przy stropach wykonywanych na mokro wieniec betonuje się razem ze stropem. 
Wieniec zbrojony jest górą i dołem po 2 śr. 10; marka betonu w wieńcu B15 

f. Po stężeniu wieńca, lecz nie wcześniej niż 7 dniach w warunkach normalnego dojrzewania, 
można usunąć stemplowanie nadproża 

g. po związaniu wieńca wykonuje się ściany i mury podokienne następnej kondygnacji 
 
2. Nadproża w ścianach zewnętrznych nie obciążonych stropami 
W ścianach zewnętrznych nie obciążonych stropami montaż nadproży powinien odbywać się  
w następujący sposób: 

a. jak w pkt 1. a. tylko zamiast belki nadprożowej typu "N" należy dać belki nadprożowe typu 
"S" 

b. jak w pkt 1. b. 
c. po wykonaniu powyższych czynności można przystąpić do układania stropu 

prefabrykowanego lub betonowania stropu wylewanego 
d. po ułożeniu stropu prefabrykowanego wykonuje się wieniec zbrojony górą i dołem po 2 śr. 

10. 
W stropach wylewanych wieniec wykonuje się razem z betonowaniem stropu. 
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e. po stężeniu wieńca, lecz nie wcześniej niż po 7 dniach w warunkach normalnego 
dojrzewania betonu, można przystąpić do wykonywania ścian i murów podokiennych 
następnej kondygnacji 

3. Nadproża ścian wewnętrznych 
Montaż nadproża w ścianach wewnętrznych odbywa się w sposób następujący z zachowaniem 
kolejności poszczególnych czynności: 

a. na wyrównanej i spoziomowanej powierzchni muru układa się poszczególne belki nadproży 
drzwiowych typu "D", dostosowane do otworów drzwiowych. Belki układa się na zaprawie 
cementowej 1 : 4. Spoiny między belkami winny być zalane zaprawą cementową. 

b. jak w pkt 1. b. 
c. po wykonaniu wypełnienia można przystąpić do wykonania muru naddrzwiowego,  

układania stropu i betonowania wieńca. Wieniec powinien być zbrojony co najmniej górą i 
dołem po 1 śr. 10. 

 
5.5.2.  Montaż nadproża stalowego,  

Zabezpieczenia antykorozyjne mają na celu zabezpieczenie elementów stalowych przed 
korozją. Do zabezpieczeń korozyjnych należy stosować dopuszczony zestaw farb. Przed 
malowaniem stal należy oczyścić i odtłuścić. Środki antykorozyjne są szkodliwe dla zdrowia. 
Pracownicy powinni być szczelnie ubrani, osiadać rękawice i maski. 
Z uwagi na bezpieczeństwo wykonywania robót projektuje się przesklepienie otworu wykonane 
z kształtowników stalowych. 

 
1. Przygotowanie powierzchni stalowych do malowania 

Powierzchnie przewidziane do malowania należy oczyścić do stopnia czystości Sa21/2. 
Oczyszczenie polega na usunięciu z powierzchni stalowych zanieczyszczeń w postaci 
zgorzeliny, rdzy, tłuszczów, smarów, kurzu, pyłu, wilgoci i resztek z procesu spawania. 
Podstawową czynnością jest usunięcie zgorzeliny i rdzy, co należy wykonać metodą 
strumieniowo – ścierną (piaskowanie lub śrutowanie). Przedtem należy jednak usunąć z 
powierzchni konstrukcji zanieczyszczenia organiczne (tłuszcze, smary) – zaleca się 
używanie do tego celu rozcieńczalników, dopuszczając używanie innych środków o 
podobnej skuteczności. 
Należy stosować takie parametry obróbki strumieniowo – ściernej, żeby uzyskać 
chropowatość powierzchni Ry5(Rz) = 25 –75mm. Pył i kurz należy usunąć z oczyszczonych 
powierzchni bezpośrednio przed malowaniem przy pomocy szczotek z włosia lub przy 
pomocy przedmuchiwania strumieniem suchego, odoliwionego powietrza bądź przy pomocy 
odkurzaczy przemysłowych. W miejscach spoin w celu usunięcia topnika po spawaniu, 
wyprysków i wygładzenia ostrych krawędzi należy wykonać szlifowanie. Przygotowanie 
powierzchni stali do malowania musi być zgodne z normą PN-ISO/8501.Oczyszczone 
powierzchnie należy pokryć farbą  do gruntowania nie później niż po upływie 3 godzin od 
czyszczenia. Dla nowych konstrukcji wymagane jest oczyszczenie powierzchni do stopnia 
czystości Sa2 wg ISO 8501.Sposób czyszczenia pozostawia się do uznania Wykonawcy, 
musi on jednak gwarantować uzyskanie wymaganego stopnia czystości i być 
zaakceptowany przez Inżyniera. Inżynier ma prawo dokonania odbioru oczyszczanych 
powierzchni i wyrażenia zgody na nanoszenie powłoki malarskiej. 
Nanoszenie powłok malarskich 
Nanoszenie farb należy wykonywać zgodnie z kartami technicznymi produktów. Inżynier 
może zarządzić wykonanie próbnych powłok malarskich na wytypowanych fragmentach 
konstrukcji w celu oceny ich jakości, przyczepności do podłoża, bądź przydatności 
zaproponowanych przez Wykonawcę technik nanoszenia powłok i eliminacji technik nie 
gwarantujących odpowiedniej jakości robót 
Warunki wykonywania prac malarskich 
Temperatura farby podczas jej nanoszenia, temperatura malowanej konstrukcji, a także 
temperatura i wilgotność względna powietrza powinny odpowiadać warunkom podanym w 
kartach technicznych poszczególnych produktów. Zwraca się uwagę na zróżnicowaną 
tolerancję poszczególnych produktów, na wilgotność powietrza oraz temperaturę powietrza i 
malowanej konstrukcji. Nie wolno prowadzić robót malarskich w czasie deszczu, mgły i w 
czasie występowania rosy – temperatura powinna być wyższa, o co najmniej 3

0
od 

temperatury punktu rosy. Nie wolno nanosić powłok malarskich na nasłonecznione elementy 
konstrukcji oraz przy silnym wietrze (4

0
Beauforta). Najodpowiedniejsza temperatura 

powietrza wynosi +15
0
C do+25

0
C. Należy przestrzegać warunku, by świeża powłoka 

malarska nie była narażona w czasie schnięcia na działanie kurzu i deszczu. Należy 
przestrzegać czasu schnięcia poszczególnych warstw. 
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Przygotowanie materiałów malarskich oraz sprzętu. 
Przed użyciem materiałów malarskich należy sprawdzić ich atesty jakości, termin 
przydatności do aplikacji. Inżynier może zalecić wykonanie badań kontrolnych wybranych lub 
pełnych, przewidzianych w zestawie wymagań dla danego materiału i wg metod 
przewidzianych w odpowiednich normach. Każdy materiał powłokowy należy przygotować 
do stosowania ściśle wg procedury podanej we właściwej dla danego materiału karcie 
technicznej. W ogólnym ujęciu na procedurę tą składają się: 

 mieszanie zawartości poszczególnych opakowań w celu jej ujednolicenia, mieszanie ze 
sobą w określonych proporcjach i określony sposób poszczególnych składników 
(opakowań), dodawanie rozcieńczalnika o rodzaju i w ilościach dostosowanych do metody 
aplikacji (i ewentualnie do temperatury otoczenia). 

Zaleca się używanie mieszadeł mechanicznych. 
Zwraca się uwagę, że wytypowane w niniejszej ST farby są chemoutwardzalne i w związku z 
tym mają ograniczoną żywotność po wymieszaniu składników. Dlatego należy bezwzględnie 
przestrzegać zużywania całej przygotowanej do stosowania ilości farb w okresie, w którym 
zachowuje ona swoją żywotność. Sprzęt do malowania (pistolety natryskowe, pompy, węże, 
pędzle) należy myć bezpośrednio po użyciu stosując rozcieńczalniki zalecane przez 
producentów farb. 
Gruntowanie i nakładanie międzywarstwy 
Farby do gruntowania należy nanosić w sposób określony w kartach technicznych 
odpowiadający tym farbom. Szczególna uwagę należy poświęcić starannemu zagruntowaniu 
spoin i krawędzi z tym, że krawędzie przewidziane do wykonania spoin nie powinny mieć 
powłoki malarskiej w pasach o szerokości 50 mm. Pasy te na okres transportu i składowania 
konstrukcji powinny być zabezpieczone spawalnym gruntem ochrony czasowej 
zapewniający ochronę na okres do 12 miesięcy. Grunt ten musi być kompatybilny z innymi 
stosowanymi gruntami. 
Nanoszenie następnej warstwy – międzywarstwy epoksydowej może się odbywać po 
upływie wymaganego podanego przez producenta dla danego gruntu czasu do nakładania 
następnej powłoki. Czas ten zależy głównie od temperatury i wilgotności w zależności od 
stosowanych preparatów. 
Nanoszenie farb nawierzchniowych 
Farby nawierzchniowe należy nanosić na konstrukcje już pokryte gruntem i międzywarstwą. 
Powierzchnia nowych elementów po transporcie i składowaniu musi zostać oczyszczona. 
Jeżeli został przekroczony okres, jaki producent farb przewiduje pomiędzy nakładaniem 
międzywarstwy a nakładaniem nawierzchniowej farby należy przeprowadzić zalecane przez 
niego przygotowanie powierzchni np. przez umycie powierzchni odpowiednim 
rozcieńczalnikiem. Farby nawierzchniowe należy nanosić w sposób określony w kartach 
technicznych, odpowiadających tym farbom. 
Malowanie konstrukcji w miejscach styku 
Malowanie spoin po ich wykonaniu wymaga bardzo starannego oczyszczenia 
przylegających powierzchni stalowych. Szwy spawalnicze należy wyrównać przez 
oszlifowanie i natychmiast po oczyszczeniu nałożyć warstwę farby do gruntowania, a 
następne warstwy nanosić wg zasad niniejszej ST. 
Użytkowanie powłok malarskich 
Konstrukcjom zagruntowanym należy w czasie ich składowania zapewnić odpowiednie 
warunki, chroniąc od opadów atmosferycznych, kurzu i brudu. Powłoki malarskie winny być 
chronione w czasie transportu elementów przez odpowiednie przekładki z gumy lub filcu, a 
elementy muszą być odpowiednio mocowane. Elementy konstrukcyjne powinny być 
zaopatrzone w uchwyty ułatwiające załadunek i rozładunek. Nie dopuszcza się składowania 
elementów konstrukcji bezpośrednio na ziemi, winny być składowane na podkładkach z 
drewna, stali lub betonu, co najmniej 300 mm nad poziomem terenu. Elementy 
zagruntowane można transportować po całkowitym wyschnięciu powłoki. Nanoszenie 
betonu na elementy lub układanie prefabrykatów, bądź asfaltu lanego, może mieć miejsce 
dopiero po okresie aklimatyzacji (sezonowaniu) powłoki. 

 W miejscu podparcia elementów stalowych wykuć gniazda i wykonać poduszki betonowe, 
zaleca się wykonanie w/w poduszek przy użyciu cementowych zapraw szybkosprawnych 
typu Ceresit CX15. 

 Wykuć po obu stronach ściany poziome bruzdy dla osadzenia ceowników C120 i 
przewiercić ścianę w miejscu projektowanych śrub (otwory wykonać z dużą tolerancją). 

 Osadzić ceowniki C120 na zaprawie montażowej i skręcić. 

 Za pomocą klinów umieszczonych na długości nadproża wbijanych między 
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nowoprojektowane elementy stalowe a mur należy wstępnie obciążyć wykonywane 
nadproże. 

 
2. Montaż nadproża stalowego 

Nadproże wykonać metodą tradycyjną. 

 W pierwszej kolejności podstemplować stropy w miejscu wykonywanego otworu,  

 Wytrasować obrys otworu drzwiowego 

 W miejscu podparcia elementów stalowych wykuć gniazda i wykonać poduszki betonowe, 
zaleca się wykonanie w/w poduszek przy użyciu cementowych zapraw szybkosprawnych 
typu Ceresit CX15 

 Wykonać poziomą bruzdę z jednej strony ściany (na głębokość około 13-14 cm muru). 
Zachować szczególna ostrożność przy wykuwaniu bruzdy. 

 Osadzić jeden kształtownik jedno nadproże 7. Podbić ściśle betonem piaskowym B15 
(lub zaprawą montażową CERESIT CX-5) przestrzeń nad  nadprożem lub za pomocą 
klinów umieszczonych na długości nadproża wbijanych między nowoprojektowane 
elementy stalowe wstępnie obciążyć wykonywane nadproże 

 Analogiczne czynności wykonać z drugiej strony muru. i obie belki skręcić śrubami. 

 Po całkowitym związaniu zapraw i betonów usunąć pozostały fragment muru  pod 
nadprożem. Wykonać naprawy murarskie prawego ościeża otworu.  

 Boki nadproża wyszpałdować cegłą. Całość tynkować tynkiem cementowym grubości 
25mm. 

Wytyczne realizacji robót 

 Na każdym etapie robót remontowych i modernizacyjnych przestrzegać zasady 
stemplowania wszystkich elementów (ścian i stropów) współpracujących lub mogących 
mieć wpływ na pracę tego elementu konstrukcji, który na danym etapie robót podlega 
pracom budowlanym, remontowi, przebudowie itp. 

 W trakcie realizacji robót należy stosować materiały i wyroby posiadające świadectwa 
dopuszczalności do stosowania w budownictwie użyteczności publicznej na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej lub, jeśli są przedmiotem norm państwowych – zaświadczenia 
producentów potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm 

 Należy stosować materiały nierozprzestrzeniające ognia, trudnozapalne, nietoksyczne 

 Wszelkie zmiany projektowe uzgadniać z projektantem 

 Wszelkie odstępstwa od stanu faktycznego należy wyjaśniać i rozwiązywać w ramach 
nadzoru autorskiego 

 Wszystkie wymiary sprawdzać na budowie 

 Nie składować materiałów budowlanych, urządzeń, materiałów masowych w 
nadmiernych ilościach w jednym miejscu (np. piasku, zapraw, cementu w workach na 
paletach itp.) wewnątrz lokalu na stropie piwnic  

 Po odsłonięciu kolejnych elementów drewnianych, stalowych bądź murowych konstrukcji 
istniejącego budynku związanych z planowaną przebudową, w razie jakichkolwiek 
wątpliwości, co do ich należytego stanu technicznego, wymiarów bądź zgodności z 
założeniami przyjętymi do niniejszego opracowania projektowego lub projektów 
pozostałych branż związanych z przedmiotem opracowania należy dokonać komisyjnych 
oględzin ewentualnie dokonać dodatkowych badań np. oceny mykologicznej, stopnia 
korozji elementów stalowych, wilgotności murów, korozji biologicznej elementów 
drewnianych itp. 

 Przestrzegać przepisów p.poż. i bhp, 

 Odstępstwa od przyjętych do projektowania wymiarów i materiałów stanu istniejącego 
budynku należy zgłosić Projektantowi. 

 Wszelkie ewentualne kolizje projektowanych elementów z istniejącymi instalacjami bądź 
niezinwentaryzowanymi elementami konstrukcji należy zgłosić Projektantowi - zostaną 
one rozwiązane w ramach nadzoru autorskiego.  

 Prace rozbiórkowe należy prowadzić minimalizując użycie sprzętu generującego duże 
drgania (młoty udarowe). Wskazane byłoby użycie w jak największym stopniu narzędzi 
wiercących i pił mechanicznych do stali i betonu. Chodzi tu o maksymalną ochronę 
istniejących konstrukcji przed drganiami. 

 Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych: budownictwo ogólne”, 
obowiązującymi przepisami, instrukcjami producentów oraz zasadami sztuki budowlanej. 

 Wykonawstwo i nadzór nad robotami należy powierzyć osobom uprawnionym. 
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 Wszystkie roboty rozbiórkowe i adaptacyjne należy prowadzić ze szczególną 
ostrożnością, a w przypadku zauważenia jakichkolwiek objawów wpływu prowadzonych 
robót na stan budynku (np. odkształcenia, pęknięcia itp.) roboty należy wstrzymać, a 
obiekt zabezpieczyć do przybycia Projektanta. 

 
5.6. Montaż okładzin ceramicznych 
 
W pomieszczeniach łazienki glazura na ścianach  okalających natrysk do wys. 2,0 m. Przewiduje się, że 
glazura zastosowana w obiekcie będzie w płytkach o wymiarach standardowych koniecznie w I. 
gatunku. Grubość płytek powinna być rzędu od 5 do 10 mm. Płytki ceramiczne mogą być fazowane, bez 
użycia listew narożnikowych z PCV. 
Wykonywanie okładzin ceramicznych. 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

 ściany murowane, z elementów gipsowych, 

 otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 

 płyty gipsowo kartonowe. 
Przed przystąpieniem do robot okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. 
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i 
starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny miedzy elementami 
prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia nierówności należy je 
zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawę cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. W 
przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i 
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W 
przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana 
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się 
zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcja producenta). W zakresie wykonania 
powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 

 powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 
malarskich, 

 odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone 
łata kontrolna o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 
3mm na długości łaty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 
mm na wysokości kondygn., 

 odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 

 Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących 
na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, 
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 

Wykonanie okładzin 

 Przed przystąpieniem do zasadniczych robot okładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni 
oraz rozplanować sposób układania płytek.  

 Podłoże płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin.  

 Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mięć 
jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga 
okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości 
płytek. 

 Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prosta, gładka łatę drewniana lub 
aluminiowa. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy.  

 Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się 
(zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję  klejąca. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek 
i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 

 Kompozycje klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie przeczesuje” się 
powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod katem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 
rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnie podłoża. Wielość zębów pacy zależy od 
wielkości płytek.  

 Prawidłowo dobrana wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie 
wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zalecane wielkości zębów pacy 
w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. Powierzchnia z nałożona warstwa 
kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu 
około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości 
podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 
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 Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika to  z rozplanowania, 
że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy 
zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega 
na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy 
zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po 
dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać 
młotkiem gumowym. 

 Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. 
Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednia wysokość. 

 Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane 
szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek. 

 Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 
wkładki dystansowe.  

 W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. 
drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnia 
licowa naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. 
W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułka do uzyskania wymaganej powierzchni 
lica.  

 W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich 
szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim 
namoczeniu wodą.  

 Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny 
czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W 
przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą- 
mokrym pędzlem.  

 Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. 

 Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeżą zaprawę można 
dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny.  

 Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 

 Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. 

 Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór 
preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i 
stawiane im wymagania. Impregnowane mogą być także płytki. 

Ponadto pamiętaj aby: 

 Płytki należy kleić na czyste i wysezonowane podłoże zachowując wymagany przez producenta 
reżim technologiczny. Płytki układać na zaprawie klejowej nanoszonej ząbkowaną szpachlą. 
Fugowanie przeprowadzać po związaniu kleju. Uszczelnienia naroży wykonać silikonem o barwie 
stosowanej fugi. Płytki powinny być układane od poziomu posadzki bez cokolika. 

 Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio 
do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do 
dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

 Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-
mentów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

 Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania 
murów budynku. 

 Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej 
+5°C. 

Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 
większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny. 

 
5.7. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
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materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

 dostaw materiałów, 

 kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 

 grubość muru, poziomu stropu, 

 wymiary otworów okiennych i drzwiowych, 

 pionowość powierzchni i krawędzi, 

 poziomość warstw cegieł, 

 grubość spoin i ich wypełnienie, 

 zgodność użycia materiałów z wymaganiami projektu, 

 ocenę estetyki wykonanych robót. 
 

5.8. Materiały ceramiczne 
 
Przy odbiorze bloczków gazobetonowych należy przeprowadzić na budowie: 

 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na wyrobie z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

 wymiarów i kształtu, 

 liczby szczerb i pęknięć, 

 odporności na uderzenia, 

 przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 
5.9. Roboty murowe  
 
Należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją techniczną i zasadami 
sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach 
odniesienia wyrobów murowych nie podano inaczej, to: 

 mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów 
murowych i grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny, 

 elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco, 

 spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane 
mijankowo, 

 mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości, 

 elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu, 

 przed wbudowaniem elementy murowe powinny być moczone, jeżeli takie wymaganie zawarto 
w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu, 

 stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza liczbą 
konieczną do uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne, 

 liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczać: 

 w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%, 

 w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%, 

 w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu - 50%, 

 konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła, murowane na zaprawy zwykłe, mogą być 
wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogą 
być wykonywane przy minimalnej temperaturze określonej przez producenta zaprawy, 

 wykonywanie konstrukcji murowych o grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się przy 
temperaturze poniżej 0°C pod warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i 
twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem 
dopuszczenia takiej możliwości przez producenta zaprawy, 

 w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. 

Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót murowych: 

 wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy, 

 praca na murach w pojedynkę lub grupami (zespołami) o liczebności dostosowanej do rodzaju 
budowy, 

 racjonalne urządzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiałów 
budowlanych (najbliżej muru wolny pas szerokości 600 mm, dalej materiały, a za materiałami 
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drogi transportowe), 

 wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokości, 

 zastosowanie odpowiednich rusztowań (technicznie niezbędnych i ekonomicznie 
uzasadnionych), 

 zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt murarski i ochronny, 

 dostarczanie materiałów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób wykluczający 
przestoje, 

 zorganizowanie robót systemem ruchu równomiernego (podział budowy na działki). 
 

Wykonanie robót murowych na budowie 
Kategoria A - roboty murarskie wykonuje należycie wyszkolony zespół pod nadzorem majstra 
murarskiego, stosuje się zaprawy produkowane fabrycznie, a jeżeli zaprawy są wykonywane na 
budowie to kontroluje się dozowanie składników i wytrzymałość zaprawy, natomiast jakość robót 
kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezależna od wykonawcy. 
Kategoria B - warunki określające kategorię A nie są spełnione a nadzór nad jakością robót może 
kontrolować odpowiednio wykwalifikowana osoba, upoważniona przez wykonawcę. 
Rodzaje wiązań cegieł w murze: 

 pospolite (blokowe lub kowadełkowe), 

 krzyżykowe (weneckie), 

 polskie (wendyjskie lub gotyckie), 

 holenderskie, 

 wielorzędowe (amerykańskie). 
Sposoby murowania z cegieł, pustaków lub bloczków 
Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych: 

 na spoiny zwykłe grubości od 8 do 15 mm, 

 na spoiny pasmowe grubości od 8 do 15 mm, 

 na spoiny cienkie grubości od 1 do 3 mm. 
Sposoby murowania z uwagi na rodzaj złącza pionowego 

 zwykłe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych elementów, 

 z wypełnieniem kieszeni zaprawą, polegające na dostawieniu do siebie na odpowiednią 
odległość elementów o odpowiednim kształcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawą otworów 
utworzonych na styku wyrobów, 

 na pióro i wpust polegające na dostosowaniu do siebie elementów w taki sposób, by pióra 
jednego elementu weszły we wpusty drugiego elementu. 

Techniki murowania na spoiny zwykłe: 

 murowanie tradycyjne, na puste lub pełne spoiny, 

 murowanie na wycisk, 

 murowanie na docisk. 
Ogólne zasady murowania na cienkie spoiny: 

 elementy murowe pierwszej warstwy nakłada się bardzo dokładnie na mocnej zaprawie 
cementowej celem wyeliminowania ich nierównomiernego osiadania, 

 położenie elementów pierwszej warstwy należy kontrolować za pomocą poziomicy lub 
niwelatora, 

 pierwszą warstwę elementów można dodatkowo przeszlifować, szczególnie w przypadku 
bloczków z betonu komórkowego, 

 w celu umożliwienia równomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o 
pożądanej grubości (1 do 3 mm) układa się ją specjalną, dostosowaną do szerokości muru, 
kielnią z ząbkowaną krawędzią, 

 położenie elementów drugiej i kolejnych warstw można korygować w ciągu pierwszych 7-15 
minut od ich ułożenia (czas korekty określa producent zaprawy). 

 
 

Rodzaj odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury 
spoinowane 

mury 
niespoinowane 

Mury z betonu 
komórkowego 

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

 
         3  
       10 

 
           6 
         20 

 
         4 
         - 
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Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 

– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
       3 
       6 
       20 

 
           6 
         10 
         30 

 
3 

    6 
    15 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
     1 

      15 

 
        2 

         30 

 
         2 
        30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
 

     1 
      10 

 
 

        2 
        10 

 
 
- 
- 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wymiarach:  
 
 
 
 

±10 

do 100 cm 
 
 

szerokość 
+6 
–3 

+6 
–3 

wysokość 
+15 
–  1 

+15 
–10 

ponad 100 cm 
 

szerokość 
 

+10 
-5 

+10 
–5 

wysokość 
+15 
- 10 

+15 
–10 

 
 

5.10. Nadproża  
 
Sprawdzenie montażu nadproży- podlega zasadom kontroli robót ulegających zakryciu. 

 
5.11. Sucha zabudowa   
 
5.11.1. Sufity podwieszane 
 

 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów 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 ze szkła porowatego  należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +12

o
C, 

a wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%.  
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

 Sufity dekoracyjne z płyt wełny mineralnej na ruszcie stalowym 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt wełny mineralnej wykonywany jest ruszt jednowarstwowy 
składający się z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są 
kształtowniki stalowe. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek 
pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe 
obciążenia wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego 
na każdy łącznik lub kotwę. Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać 
zabezpieczenia antykorozyjne. 
Montaż sufitu rozpoczyna się od wyznaczenia jego płaszczyzny na okalających ścianach przez 
wytrasowanie górnej krawędzi kątownika przyściennego na okalających ścianach. Kątownik 
mocuje się kołkami szybkiego montażu w rozstawach nie większych niż 100 cm.  Następnie 
trasuje się miejsca przebiegu profili głównych w rozstawie 120 cm. Powinny one zostać tak 
rozplanowane aby z obu stron przy ścianach pozostały jednakowe odległości większe niż 
połowa szerokości płyty tj. 30 cm. Mocowanie profili poprzecznych następuje w gniazdach 
wyciętych w profilach głównych. Wzdłuż linii przebiegu profili głównych trasuje się miejsca 
mocowania wieszaków w rozstawie co 120 cm. Po zamocowaniu wieszaków podwiesza się 
profile główne, następnie poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm profile poprzeczne „120”, a 
między nimi profile „60” tak aby powstała siatka o boku 60 cm. Poziomując całą konstrukcję 
wkłada się ok. 30% płyt. Płyty powodują ułożenie i wyrównanie konstrukcji. Następnie wykonuje 
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się montaż odcinków profili dochodzących do ścian. Docinać je należy z luzem 5-10 mm. 
Montaż sufitu kończy uzupełnienie wszystkich płyt.  

 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych na podstawie badań doraźnych.  
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 
materiałów:  

 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  

 wymiary (zgodnie z tolerancją),  

 wilgotności nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych,  

 obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,  

 występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.  
Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów 
powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.  

 Sufity istniejące 
w pomieszczeniach w części budynku równoległej do ul. Stalmacha (na powierzchni  sufitów  
istniejących dokonać naprawy tynku, uzupełnienia w miejscach nowych otworów i bruzd, 
szpachlowanie, malowanie na kolor biały farbą do zastosowań wewnętrznych, 
wodorozcieńczalną lateksową, matową o dużej sile krycia. 
 

5.11.2. Ścianki z płyt gipsowo - kartonowych  

 wytrasowanie miejsc montażu - wyznaczamy przebieg ściany na podłodze zaznaczając 
ewentualne otwory drzwiowe, na otaczających ścianach i sufitach,  

 zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych UW do stropów i podłóg za pomocą 
uniwersalnych elementów mocujących rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla 
uzyskania wymaganej dźwiękoszczelności wszystkie profile mocowane do podłoża muszą 
być podklejone taśmą uszczelniającą.  

 zamocowanie słupków z kształtowników profilowanych CW - profile CW muszą wchodzić w 
górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm . Profil CW nie mocuje się do poziomych 
profili UW. Odległość ostatniego profilu od ściany nie powinna być mniejsza niż 30 cm,  

  pokrycie pierwszej strony ściany – przy mocowaniu płyt odstęp między wkrętami powinien 
wynosić 20 cm . Przy mocowaniu płyty koryguje się położenie rozstawionych wcześniej 
profili. Płyty nie powinny stać na podłożu, lecz być podniesione o ok. 10 mm . U góry należy 
pozostawić 5 mm szczelinę umożliwiającą kompensację drgań i ugięć stropu. Wypełnia się 
ją kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Płyt nie przykręca się do profili UW 
mocowanych do stropów. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do 
pierwszej warstwy.  

  Izolacja przestrzeni pomiędzy płytami - po zapłytowaniu pierwszej strony ściany i po 
ułożeniu w środku ściany instalacji (elektrycznej lub sanitarnej), należy umieścić między 
profilami wełnę mineralną lub szklaną i zabezpieczyć ją przed osunięciem.  

 Pokrycie drugiej strony ściany - pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od 
przykręcania płyty szerokości 60 cm (lub mniej w przypadku przesunięcia profili), aby 
wzajemne przesunięcie spoin z obu stron ściany było równe odległości między profilami 
CW. Po zamknięciu drugiej strony ściana uzyskuje ostateczną stabilność. Jeżeli wysokość 
ściany jest większa niż długość płyty, sztukowanie płyty należy prowadzić naprzemiennie u 
góry i dołu ściany. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm .  

 W przypadku poszycia dwuwarstwowego, płyty montuje się z przesunięciem spoin 
(przesunięcie spoiny pionowej warstwy 1/wewnętrznej płyt względem warstwy 
2/zewnętrznej ≥ 200 mm). Technikę klejenia spoin stosuje się tylko do warstwy wierzchniej; 
pierwszą warstwę łączy się na styk, także w przypadku konstrukcji, którym stawiane są 
wymagania dotyczące ochrony pożarowej.  

 Przy montowaniu poszycia drugiej warstwy zwracać uwagę na konieczność przesunięcia 
spoin w pierwszej i drugiej warstwie. Spoiny poziome wykonać w technice klejonej. 
Mocowanie drugiej warstwy za pomocą wkrętów samo gwintujących lub klamer w rozstawie 
25 cm. 

 
5.11.3.  Ścianki instalacyjne z płyt gipsowo - kartonowych  

Do montażu takiej ściany zwykle używa się profili CW 50, dzięki czemu minimalizuje się 
niezbędną grubość ściany. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilności, profile słupkowe z 
obydwu stron łączone są poprzecznie za pomocą pasków płyty gipsowo-kartonowej o długości 
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30 cm rozstawionych co 1/3 wysokości ściany. Zasadniczo stosowane jest płytowanie 
dwuwarstwowe, jedynie ściany, które nie muszą przenosić obciążeń z urządzeń sanitarnych i 
nie będą wykańczane płytkami ceramicznymi mogą mieć płytowanie jednowarstwowe. Od 
strony pomieszczeń o podwyższonej wilgotności powietrza należy stosować płyty GKBI w 
obydwu warstwach.  
 

5.11.4.  Wykończenie powierzchni z płyt z gipsowo - kartonowych  
Połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem taśmy spoinowej z włókna 
szklanego lub papierowej. Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i 
przeszlifować.  

 
5.12. Materiały ceramiczne  
 
Przy odbiorze materiałów należy: 

 sprawdzić zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem 

 dokonać próby doraźnej przez opukanie, mierzenie, oględziny: wymiarów i kształtu płytek, liczby 
szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia 

 sprawdzić dobór odpowiedniego kleju 
 W uzasadnionych przypadkach płytki należy przesłać do badania laboratoryjnego. 
 
5. OBMIAR ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. Odbiór robót murowych powinien 
się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. Wszystkie roboty objęte 
podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 

 dziennik budowy, 

 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

 protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

 protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

 ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
 
6.2.    Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową robót jest 

 m² muru o odpowiedniej grubości,  

 1 szt. nadproża, 

 1m
2
 okładziny, 

 1m
2
 ścianki systemowej, 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera 
i sprawdzonych w naturze. 
 
7. ODBIORY ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady odbiorów robót podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 

 
7.2. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami    
stawianymi w dokumentacji technicznej, 

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

 wymiarów i kształtu cegły, 

 liczby szczerb i pęknięć, 
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 odporności na uderzenia, 

 przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 
7.3. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7.4. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

7.4.1. Obrys murów 
            Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać 

 ± 20mm w wymiarach poziomych pomieszczeń i wysokości poszczególnych  
kondygnacji 

 ± 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku. 
 

7.5. Kontrola jakości poszczególnych etapów wykonania robót dla ścian z płyt gipsowo – 
kartonowych obejmuje kontrolę:  
 
- elementów składowych np.: jakości użytych materiałów, rodzaju użytych elementów 

łącznikowych,  
-   wyznaczenia i montażu konstrukcji nośnej ścian,  
-   wypoziomowania konstrukcji nośnej,  
-  ułożenia materiałów izolacyjnych poprawiających akustykę ściany - wykonania poszycia z płyt 

gipsowo – kartonowych,  
-    jakości oraz zabezpieczeń ppoż.  
-    kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową  

Odchylenie powierzchni 
suchego tynku od 

płaszczyzny i krawędzi 
od linii proste 

 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od 
kierunku 

Odchylenia 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji 

pionowego poziomego 

Nie większe niż 2 mm i  
liczbie nie większej niż  2 

na łacie kontrolnej 
(2m) 

 

Nie większe niż 1,5 mm  
na 1 m i ogółem nie  
więcej niż 3 mm w  

pomieszczeniach do 
3,5m  wysokości oraz 

nie większe niż 2 mm na 
1 m i ogółem nie więcej 

niż 3 mm na całej 
powierzchni między 

przegrodami pionowymi 
Nie większe niż 2 mm 

więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach 

wyższych 

Nie większe niż 2 
mm na 1 m i 

ogółem nie więcej 
niż 3 mm na całej 

powierzchni 
między 

przegrodami 
pionowymi 

 

Nie większe niż 2 
mm 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 

 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

 wytyczenie ścian,  
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 przygotowanie zaprawy, 

 transport materiałów na placu budowy w pionie i w poziomie, 

 wykonanie ścian, naroży, 

 przemurowanie murów, 

 zamurowania, 

 ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 

 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
 
9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

 PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

 PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne.  

 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 

 PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
cementów powszechnego użytku. 

 PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

 PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

 PN-86/B-30020  Wapno. 

 PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

 PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 

 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

 PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 

 PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 

 PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 

 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

 PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 

 PN-93/B-03201 „Kominy obliczenia i projektowanie”  

 PN-88/B-03004 „Kominy murowane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

 PN/B-02873:1996 „Ochrona p-pożarowa budynków. Metody badań stanów  
rozprzestrzeniania się ognia po instalacjach rurowych w przewodach instalacyjnych”  

 PN-B-02851-1:1997 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej 
elementów budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja”  

 PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i  
użyteczności publicznej. Wymagania”  

 PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”  

  „Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich użytkowanie” –jednolity 
tekst zawarty w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z późniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 
44/99, poz. 434  

 PN-B-79405:1997 -Płyty gipsowo-kartonowe. 

 PN-EN 10142+A1:1998 -Stal niskostopowa. Taśmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposób 
ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy. 

 Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3448/99-Kształtowniki z blachy stalowej ocynkowanej do 
wykonywania ścian działowych i sufitów podwieszonych z płyt gipsowo kartonowych. 

 Instrukcja ITB nr 336  

 Wymagania odporności na uderzenia lekkich, nieprzeźroczystych przegród pionowych. 

 PN-B-02851-1:1997 -Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej 
elementów budynków. 

 Wymagania ogólne i klasyfikacja. 

 PN-EN 20140-3:1999-Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne  

 izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych. 

 PN-EN ISO 717-1:1999 -Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych. 

 PN-B-02151-3:1999 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 
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 Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania. 

 Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3448/99-Kształtowniki z blachy stalowej ocynkowanej do 
wykonywania ścian działowych i sufitów podwieszonych z płyt gipsowo kartonowych 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

WYKONANIA I  ODBIORU ROBÓT 
 

SST 6 - PODŁOŻA I POSADZKI, 
 

OKŁADZINY PODŁOGOWE,  
 

 

KOD CPV 
 

RODZAJ ROBÓT 

45432130-4 Pokrywanie podłóg 

45431000-7 Kładzenie płytek 

45431100-8 Kładzenie terakoty 

45262300-4 Betonowanie 

45262310-7 Zbrojenie 
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SST 6 - PODŁOŻA I POSADZKI, OKŁADZINY  
PODŁOGOWE, ŚCIENNE 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłoży 
i posadzek, które zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robot. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich podłoży i posadzek. Obejmują prace związane z 
dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem podłoży i posadzek wykonywanych na miejscu. 
 
1.3. Zakres Robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 

 ułożenie izolacji cieplnej,  

 wykonania posadzki betonowej,  

 posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; gres układane na klej metodą kombinowaną, 

 montaż okładziny pcv, dywanowej, 

 montaż wycieraczki 
Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi 
oraz z OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 

 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST„Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot określonych umową. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją techniczną, 
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w  OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna” 
 
2.1.1.  Płyty styropianowe EPS 100-038 (posadzka,dach)   

Zastosowanie: 
termoizolacja stropów, stropodachów pod wylewki w halach przemysłowych, tarasach ogrodach 
dachowych ogrzewanie podłogowe  
Charakterystyka:  
wytrzymałość na rozrywanie     - 257,8 kPa 
naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym  -149,2 kPa 
współczynnik przewodzenia ciepła     - 0,035 W/mK 
        - 0,039 W/mK dla gr. 15cm 
        - 0,035 W/mK dla gr. 20cm 
 



PODŁOŻA I POSADZKI, OKŁADZINY PODŁOGOWE, ŚCIENNE 

PRZEBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NR 1 ORAZ BUDYNKU DAWNEJ KUŹNI NA POTRZEBY WYDZIAŁU 

MECHANICZNEGO  AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE  PRZY UL. WILLOWEJ 2-4, działka nr 4/11; 4/14 obręb 3018    

Strona 98 

chłonność wody po 24 godz.  
 

2.1.2.   Podsypka pod posadzkę 
Piasek ubijany warstwami gr. 30 cm  
Wymagania dotyczące materiału podano w SST  „Roboty ziemne”. 

 
 2.1.3.  Beton C12/15 (B15); C16/20 (B20),  

Stosować mieszanki betonowe  jako gotowy wyrób. Mieszanka betonowa składa się ze spoiwa, 
piasku, żwiru, i wody czyli zaprawy i wypełniacza w postaci żwiru oraz dodatków i domieszek. 
Podstawowym składnikiem betonu decydującym o jego wytrzymałości jest cement. Głównymi 
składnikami cementu są: alit, belit, braunmilleryt oraz glinian trójwapniowy. 

 
Skład chemiczny i zawartość przedstawia poniższa tabela. 

Nazwa 
minerału 

Nazwa chemiczna Wzór chemiczny Oznaczenie 
skrócone 

Zawartość % 
(wagowo) 

Alit Krzemian 
trójwapniowy 

3CaO*SiO2 C3S 30-65 

Belit Krzemian 
dwuwapniowy 

2CaO*SiO2 C2S 15-45 

Braunmilleryt Glinożelazian 
czterowapniowy 

4CaO*Al2O3*Fe2O3 C4AF 5-15 

 Glinian 
trójwapniowy 

3CaO*Al2O3 C3A 5-15 

Gips Siarczan 
wapniowy 
dwuwodny 

CaSO4*2H2O CSH2 2-5 

 
Kruszywo stosowane do produkcji betonów konstrukcyjnych powinno odznaczać się małą 
nasiąkliwością, trwałością twardością, odpornością na działanie mrozu, wytrzymałością nie 
mniejszą niż projektowana wytrzymałość betonu.  Kruszywo nie powinno być zanieczyszczone 
związkami organicznymi, gdyż w znacząco obniża się wtedy wytrzymałość betonu. Także iły i 
gliny w ujemnie wpływają na wytrzymałość betonu. Maksymalny wymiar ziaren kruszywa nie 
powinien przekraczać: 

 1/4 najmniejszego wymiary elementu konstrukcyjnego, 

 1/3 grubości wymaganego otulenia zbrojenia, 

 odległości między prętami zbrojenia zmniejszonej o 5 mm,  
Kolejny składnik betonu – woda – nie powinna zawierać nadmiernych ilości domieszek źle 
wpływających na wytrzymałość betonu. Nie może zawierać zbyt dużej ilości związków siarki, 
kwasów, soli, cukru. Cukier w ilości 0,6% uniemożliwia wiązanie cementu. Maksymalna 
temperatura wody stosowanej, nie powinna przekraczać 60 

o
C, co związane jest ze zbyt szybkim 

procesem wiązania betonu. W celu poprawy właściwości mieszanek betonowych i stwardniałych 
betonów stosujemy dodatki i domieszki. Domieszki są to produkty dodawane w niewielkich 
ilościach w stosunku do masy cementu od 0,2 do 5%. 
Na rynku dostępne są domieszki: 

 uplastyczniające (plastyfikatory) – charakteryzującą cechą jest to, że po dodaniu wody  
zarobowej, a następnie wymieszaniu składników betonu uzyskuje się uplastycznienie 
mieszanki, 

 uszczelniające - powodują zmniejszenie nasiąkliwości betonu. Efekt uszczelnienia można 
osiągnąć przez dodanie do betonu gliny bentonitowej, której zadaniem jest zwiększenie 
objętości po nasyceniu wodą. Domieszka substancji hydrofobowej do gliny bentonitowej 
zwiększa efektywność uszczelnienia, 

 przyspieszające wiązanie i twardnienie betonu - oparte są one na chlorku wapnia, sodu lub 
potasu. Dodatek chlorku wapnia obniża temperaturę zamarzania wody do –5

o
C, ale posiada 

on jedną wadę – przyśpiesza korozję stali w żelbecie. Maksymalna ilość dodawanego 
chlorku wapniowego nie może przekraczać 1% masy cementu w betonie niezbrojonym i 
0,2% w żelbecie, Dodatki to rozdrobniony materiał nieorganiczny, którego ilość wynosi 5 do 
20% masy cementu (np. popiół paleniskowy). Dodatkiem efektywnie zwiększającym 
wytrzymałość betonu jest pył krzemionkowy. Przez dodanie pyłu krzemionkowego w ilości 7-
10% masy cementu można podnieść klasę betonu o około 10-15 Mpa w porównaniu z 
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betonem bez dodatków. Popiół paleniskowy dodany w ilości 100 do 150 kg/m3 mieszanki 
betonowej poprawia urabialność oraz szczelność i mrozoodporność betonu.  

Ustalenie zawartości składników mieszanki betonowej: cementu C, kruszywa K, i wody W, 
zapewniającej uzyskanie odpowiedniej wytrzymałości i właściwości stanowi jedno z 
podstawowych zadań projektowania betonu. Na wytrzymałość betonu mają wpływ również 
warunki w jakich jest on przechowywany, zwłaszcza w początkowym okresie dojrzewania. Na 
przykład podniesienie temperatury z jednoczesnym zapewnieniem dostatecznej wilgotności 
otoczenia, przyśpiesza wiązanie i twardnienie oraz umożliwia uzyskanie większych wytrzymałości 
aniżeli w przypadku niskich temperatur.  Wykonując roboty betonowe w okresie zimowym należy 
pamiętać, iż należy stosować cementy portlandzkie marek 350 lub cementy szybkosprawne. Nie 
można stosować cementów hutniczych i glinowych. 
Ze względu na wpływ, jaki wywiera niska temperatura na mieszankę betonową, rozróżniamy trzy 
zakresy temperatur: 

1) temperatury pierwszego zakresu od +5
o
C do 0

o
C, powodują tylko opóźnienie wiązania 

i twardnienia  betonu. W tym wypadku wystarczy  zastosowanie mieszanki o wysokim 
wskaźniku c/w i dokładne okrycie wykonanego elementu, 

2) w drugim zakresie temperatur od 0
o
C do –3

o
C tu musi nastąpić podgrzanie kruszywa. 

Przeważnie roboty są wykonywane metodą  zachowania ciepła, stąd używa się dodatków 
przeciwmrozowych lub przyśpieszających wiązanie betonu, 

3) w trzecim zakresie temperatur od –3
o
C do –15

o
C konieczne jest nie tylko podgrzewanie 

materiałów, ale również gotowych elementów. Stosowane są też cieplaki, osłony i specjalne 
ogrzewane deskowania. 

 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe z betonu zwykłego projektuje się i oblicza wg normy PN-B-
03264:1999, która zastąpiła stara normę PN-84/B03264, dostosowując ją do norm europejskich. 
W konstrukcjach stosuje się beton zwykły klasy: B15, B20, B25. Najniższe klasy betonu do 
poszczególnych konstrukcji przedstawia poniższa tabela: 
 

Rodzaj konstrukcji Najniższa klasa betonu 

Konstrukcje betonowe B15 

Konstrukcje żelbetowe 
- zbrojone stalą A-0, A-I, A-II, A-III  
- zbrojone stalą A-IIIN 

 
B15 
B20 

 
Wytrzymałości obliczeniowe betonu na ściskanie fcd i rozciąganie fctd wyznacza się dzieląc jego 
wytrzymałości charakterystyczne (odpowiednio na ściskanie fck i rozciąganie fctk) przez 
częściowy współczynnik bezpieczeństwa równy: 

 w sytuacjach trwałych i przejściowych 
c= 1,5 – konstrukcje żelbetowe i sprężone 
c= 1,8 - konstrukcje betonowe 

 w sytuacji wyjątkowej: 
c= 1,3 - konstrukcje żelbetowe i sprężone 
c= 1,6 – konstrukcje betonowe 

Przykładowe wytrzymałości betonu przyjmowane do obliczeń podano w tabeli poniżej: 
 

Klasa betonu B15 B25 

Wytrzymałość gwarantowana  FcGcube  MPa 15 25 

Wytrzymałość charakterystyczna MPa na ściskanie fck 12 

na rozciąganie fctk 1,1 

Wytrzymałość średnia na rozciąganie fctm, MPa 1,6 2,2 

Wytrzymałość obliczeniowa dla konstrukcji 
żelbetowych i sprężonych 

na ściskanie fcd 8,0 

na rozciąganie fctd 0,73 

 
Beton powinien być odporny na działanie niskich temperatur; podawany w wytycznych 
projektowych stopień mrozoodporności zawiera się w przedziale od F100 do F200.  
Na każdą partię betonu wydana powinna być Deklaracja Zgodności (atest), dołączony do 
każdego dokumentu dostawy WZ. Deklaracja zgodności  ma zagwarantować odpowiedzialność 
wykonawcy, za zgodność betonu z dokumentem odniesienia (normą, specyfikacją itp.) oraz za 
deklarowane parametry betonu dostarczonego na budowę. Jeśli Odbiorca zamierza zmienić 
skład dostarczonego betonu (np. przez dodanie wody lub domieszki chemicznej), może to zrobić 
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jedynie po uprzednim zanotowaniu tego faktu na dowodzie dostawy i pisemnym potwierdzeniu 
przez kierownika budowy. Jakakolwiek ingerencja Wykonawcy, która spowoduje zmianę składu 
dostarczonego betonu, a tym samym właściwości stwardniałego betonu, powoduje utratę naszej 
gwarancji. Wykonawca  ponosi również odpowiedzialności za zmianę właściwości stwardniałego 
betonu w konstrukcji, w wyniku: 

 nieprawidłowego wbudowania i zagęszczenia mieszanki betonowej (nieodpowiednio 
dobrana częstotliwość i amplitud drgań oraz czas wibrowania mogą być przyczyną 
segregacji składników mieszanki lub wprowadzenia zbyt dużej ilości powietrza), 

 braku odpowiedniej pielęgnacji świeżej mieszanki betonowej (ochrony przed szkodliwym 
wpływem promieni słonecznych, wiatru czy opadów atmosferycznych), 

 nie zabezpieczenia betonu przed szkodliwymi drganiami, uderzeniami itp., 
 
2.1.4.  Posypka do posadzek monolitycznych 

Ziarno 2 mm,  gęstość ~ 2.30 ± 0.05 kg/dm
3
,  

 
2.1.5.   Impregnat do posadzek 

Żywica akrylowa do impregnacji powierzchni betonowych i posadzek zacieranych, stosowana  na 
świeży beton, dla impregnacji i zabezpieczenia przed. Gęstość 0,90 kg/dm

3
. 

Stosować 2 warstwy, na na świeży beton, należy nanosić natychmiast po zakończeniu prac przy 
betonie. Materiał nanosić najlepiej za sprzętem do natrysku niskociśnieniowego starając się 
uzyskać ciągłą, równą warstwę. Przed aplikacją drugiej warstwy należy odczekać do wyschnięcia 
pierwszej warstwy do stanu pyło-suchego. 

 
2.1.6.  Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
2.1.7.  Piasek 

Piasek wg normy PN-EN 13139:2003, powinien spełniać wymagania obowiązujące normy: 
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. 

 
2.1.8. Cement 

Cement wg. normy PN-EN 191-1-2002. 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje muł. 
 

2.1.9. Maty (siatki) zgrzewane 
Maty (siatki) zbrojeniowe zgrzewane z drutów i prętów żebrowanych walcowanych na zimno. Drut 
ST500B oraz maty zbrojeniowe zgrzewane z tych drutów przeznaczone są do zbrojenia 
konstrukcji żelbetowych wg zasad określonych w PN-84/  B-03263 dla stali klasy A-III N. 
Posiadamy drut gładki i żebrowany, pręty i maty (siatki) stalowe do zbrojenia betonu zgodne z 
normą DIN 488 i dopuszczone do stosowania na rynku polskim przez Instytut Techniki 
Budowlanej jako zamiennik stali zbrojeniowej w gat. BST500. Wykonujemy w krótkim terminie 
maty o wielkości i rozstawie oczek wg zamówienia, zgodnie z możliwościami technicznymi. Maty 
(siatki) zbrojeniowe wykonywane są w arkuszach standardowych  oraz na specjalne zamówienie 
w zakresie wymiarów zewnętrznych (średnic i rozstawu prętów) w arkuszach o max 
szer. 3000 mm (+/- 2mm) z prętów gładkich lub żebrowanych o wymiarach ø 3 do ø 10mm i 
oczkach od 100 do 400 mm. Maty te stosowane są do przeciwskurczowego zbrojenia betonu w 
posadzkach przemysłowych, mieszkalnych, garażach, pod ogrzewanie podłogowe itp. Maty 
są wiązane w pakiety o masie maksymalnej do 3 ton i zaopatrzone w etykietę określającą typ 
maty, ilość i wagę. Kształt żebra i tolerancja wymiarowa prętów i mat są zgodne z normą DIN 
488. 
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a=100÷400 mm 
b=100÷400 mm 

Rozstaw prętów poprzecznych regulowanych bezstopniowo 
Rozstaw prętów wzdłużnych regulowanych bezstopniowo 

 
            Siatki (maty) budowlane zbrojeniowe wykonane z prętów zbrojeniowych żebrowanych o  

Średnica drutu (mm) Wymiar siatki (mm) Rozmiar kratki(mm) Waga siatki (kg) 

3,0/3,0 mm 1000x2000 100x100 2,05 

3,0/3,0 mm 1000x2000 150x150 1,39 

3,0/3,0 mm 1200x2400 150x150 2,21 

3,4/3,4 mm 1000x2000 150x150 1,80 

3,4/3,4 mm 1200x2400 150x150 2,82 

4,0/4,0 mm 1000x2000 150x150 2,50 

4,0/4,0 mm 1200x2400 150x150 3,83 

5,0/5,0 mm 2150x5000 150x150 22,50 

5,0/5,0 mm 2150x6000 150x150 26,45 

5,0/5,0 mm 2400x6000 150x150 29,56 

6,0/6,0 mm 2150x5000 150x150 32,40 

6,0/6,0 mm 2400x6000 150x150 38,77 

6,0/6,0 mm 2400x6000 150x150 42,62 

8,0/8,0 mm 2150x5000 150x150 56,55 

8,0/8,0 mm 2150x6000 150x150 67,85 

8,0/8,0 mm 2400x6000 150x150 88,36 

10,0/10,0 mm 2150x5000 150x150 88,37 

10,0/10,0 mm 2150x6000 150x150 106,04 

10,0/10,0 mm 2400x6000 150x150 118,46 

 
2.1.10. Włókna do betonu 

Włókna stalowe 1/50 i 1/60 przeznaczone są do mikrozbrojenia betonu. Mogą być stosowane 
jako jednorodne zbrojenie rozproszone, w szczególności w betonach przeznaczonych do 
wykonywania podłóg przemysłowych, nawierzchni komunikacyjnych i do wykonywania 
niekonstrukcyjnych elementów prefabrykowanych. W zależności od projektowanych właściwości 
betonu włókna stalowe 1/50 i 1/60 mogą być dodawane w ilości od 20 do 35 kg na m

3
 betonu. W 

betonach z włóknami stalowymi można stosować kruszywo naturalne o średnicy ziaren nie 
przekraczającej 16mm. Klasa betonu powinna być nie mniejsza niż B25, a stosunek w:c nie 
powinien być większy niż 0,6. W celu zmniejszenia ilości wody zarobowej mogą być stosowane 
domieszki chemiczne, nie powodujące korozji włókien stalowych. Konstrukcje i wyroby z betonów 
z dodatkiem włókien stalowych powinny być poddawane pielęgnacji w taki sam sposób jak 
konstrukcje i wyroby z betonów zwykłych.  
 

2.1.11. Preparat hydrofobizujący (gruntujący) 
do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wpływem środowiska zewnętrznego, 
nasiąkliwych elementów kamiennych oraz podłoży wykonanych z materiałów ceramicznych (np. 
murów ceglanych) i wapienno-piaskowych, betonu oraz tynków mineralnych. Doskonale nadaje 
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się do gruntowania podłoży pod farby silikonowe. Może być także stosowany do hydrofobizacji 
cienkowarstwowych tynków mineralnych i akrylowych oraz starych, silnie przylegających do 
podłoża powłok malarskich z farb elewacyjnych, dodatkowo uwydatniając ich kolor;  można go 
stosować wewnątrz i na zewnątrz budynku.   Jest to bezbarwny roztwór dyspersji silikonowej w 
rozpuszczalniku organicznym. Po naniesieniu na podłoże reaguje ze składnikami powietrza i 
wodą zawartą w porach materiału. W wyniku tej reakcji obniżony zostaje poziom absorpcji 
impregnowanego podłoża, dzięki czemu zabezpieczona powierzchnia nie przyciąga 
zanieczyszczeń, a woda z opadów atmosferycznych spływa po niej w sposób swobodny, 
dodatkowo ją oczyszczając. Roztwór penetruje w głąb materiału, zapewniając mu jednocześnie 
wysoki poziom paroprzepuszczalności. Po zastosowaniu na podłożu jest odporny na alkalia, 
kwaśne deszcze, promieniowanie UV, agresywne środowisko miejskie oraz na temperatury od -
20°C do +80°C.    

 
2.1.12.  Gładź cementowa 

Zaprawa cementowa o wytrzymałości na ściskanie 12 MPa, 
 
2.1.13.  Płytki – gres  

 Gres  nieszkliwiony, wymiary 298x598 mm, gr. 9,5 mm, antypoślizgowy -R9, powierzchnia 
satynowana, kolor: 004 st light Grey. Cokół –gres o wym. 598x95 mm, gr. 9,5 mm, tego 
samego rodzaju i w tym samym kolorze co posadzka.  

 Gres nieszkliwiony, wymiary 598x598 mm, gr. 9,5 mm, antypoślizgowy - R9, powierzchnia 
satynowana, kolor: 004 st light grey. Cokół – gres o wym. 598x95 mm, gr. 9,5 mm, tego 
samego rodzaju i w tym samym kolorze co posadzka.  

 Terakota, mrozoodporna o  wymiarach 197x197 mm, gr. 7 mm,, antypoślizgowa– min. R10, 
powierzchnia gładka, szkliwiona, matowa, kolor – jasnoniebieski RAL 2408015, odporność na 
ścieranie PEI 4, 5 klasa twardości, nasiąkliwość poniżej 0,1%.   

 Gres techniczny, płytki 30x30 cm, matowy, odporny na ścieranie wgłębne 130 mm
3
, odporny 

na plamienie, antypoślizgowy min. R9, kolor szary (pieprz i sól), cokoły gresowe o wys. 8 cm 

 Gres wysokospiekany, nieszkliwiony, jednobarwny, antypoślizgowy – min. R9, powierzchnia 
gładka, szkliwiona, matowa, mrozoodporny, kolor: 06 s light grey . Na stopniach schodowych 
– gres z nacięciem o wym. 298x298 mm, gr. 9 mm, na podestach – gres gładki  o wym. 
298x298 mm gr. 9 mm. Cokoły systemowe, gresowe, w tym samym kolorze co posadzka, 
wym. 298x80 mm gr. 9 mm.  

 Gres, antypoślizgowy – min. R9, powierzchnia gładka, szkliwiona, matowa, mrozoodporne, 
kolor: 19 s black.  

 na stopniach schodowych – płytki schodowe z nacięciem o wym. 298x298 mm, gr. 9 mm,  

 na podestach – płytki gładkie o wym. 298x298 cm gr. 9 mm. Cokoły, gresowe w tym 
samym kolorze co posadzka, wym. 298x80 cm gr. 9 mm. 

 Gres  o wym. 598x598 cm gr. 10 mm w kolorze 19 s black oraz pasy jasne z płytek w kolorze 
004 light grey, o wym. 598 x 298 mm gr. 9,5 mm  Cokoły, gresowe w kolorze 19 black, wym. 
298x80 mm gr. 9 mm 

 Gres,  antypoślizgowy – min. R9, powierzchnia gładka, szkliwiona, matowa, mrozoodporne, 
kolor:. 004 st light Grey. Płytki gładkie o wym. 30x30 cm gr. 9 mm. Cokoły systemowe, 
gresowe w tym samym kolorze co posadzka, wym. 30x8 cm gr. 9 mm. 

 

Właściwości Badanie wg Wymagania 

Rozmiar  30 x 30 cm, gr. 0,86 cm, 
60 x 60cm, gr. 1,0cm 
45x45, gr. 0,80 cm 

Nasiąkliwość wodna % PN-EN ISO 10545-3 E<=0,5 

Wytrzymałość na zginanie 
Mpa 

PN-EN ISO 10545-4 min.35 

Antypoślizgowa DIN 51130 min. R 9, 

Siła łamiąca N PN-EN ISO 10545-4 <7,5 mm min 750 N 
>7,5 mm min 1300 N 

Współcz. cielplnej 
rozszerzalności 
liniowej 10-6/

o
C 

PN-EN ISO 10545-8 <9 

Mrozoodporność PN-EN ISO 10545-12 mrozoodporne 
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Odporność na ścieranie PN-EN ISO 10545-6 min 130mm
3
 

Skuteczność 
antypoślizgowa 
(grupa) 

DIN 51130 NPD,R9,R10,R11,R12 

Odporność na czynniki 
chemiczne: 
 a)zasady i kwasy o  
słabym stężeniu 
 b)zasady i kwasy o 
mocnym stężeniu 

a)PN-EN ISO 10545-13 
b)PN-EN ISO 
10545-13 

ULA, ULB 
 UHA, UHB 

Odporność na działanie 
środków 
domowego użytku 

wg. met. badań 
 
min UB 

 

Odporność na plamienie wg. met. badań 3-5 

 
          Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

 długość i szerokość ± 1,5 mm, 

 grubość ± 0,5 mm, 

 krzywizna 1,0 mm 
Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg PN-75/B-10121, 

 zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej, 

 zapraw z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej 
kazeiny. 

 Pakowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m² płytek, 
Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, Nazwę wyrobu, liczbę sztuk w 
opakowaniu, znak kontroli jakości i znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się 
oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...” 

 
2.1.14.  Listwy  cokołowe z gresu 

Listwy ceramiczne używane są w pomieszczeniach o zawyżonych wymaganiach sanitarnych, 
z jednoczesnym zastosowaniem specjalistycznej chemii budowlanej. W zależności od obciążenia 
zastosowane powinny być płytki 8,12,16,18 mm. Stosowanie płytek cieńszych ze względu na 
słabą wytrzymałość nie jest dopuszczone. Listwa cokołowa ceramiczna o wysokości 10 cm. 

 
2.1.15. Klej do płyt i płytek 

Stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną o przyczepności do podłoża 
i płytek nie mniejszej niż 2 MPa. Na zewnątrz klej do płytek mrozoodporny, elastyczny. 

 
2.1.16. Zaprawa fugowa 

Stosować zaprawę fugową wodoodporną, o podwyższonej elastyczności. Rodzaj zaprawy 
dostosować do szerokości fug. Na zewnątrz fugi mrozoodporne, elastyczne. 

 
2.1.17. Silikon do fug 

Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony z dodatkiem 
środka grzybobójczego w kolorze fugi. 

 
2.1.18. Listwy wykończeniowe 

Listwy wykończeniowe łączące różne posadzki muszą być odporne na korozję, trwałe 
oraz posiadać przeciwpoślizgowe wykończenia. Wymienione listwy muszą być 
przeznaczone do obciążeń planowanym w poszczególnych pomieszczeniach ruchem.  

 
2.1.19. Zaprawa samopoziomująca 

Stosować zaprawę samopoziomującą o przyczepności do podłoża nie mniejszej niż 15 MPa, 
kompatybilną z pozostałymi produktami (np. klejem). 
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2.1.20. Wykładzina PCV homogeniczna  
o wysokiej wydajności zalecana do szkół, biur i instytucji, o gr. 2,5 mm, trudnozapalna klasa 
Bfl-S1, antypoślizgowa EN 13893 klasa DS. (R9), klasa ścieralności: EN 649 grupa P, 
antyelektrostatyczna, pokryta warstwą powierzchniową poliuretanu, zawiera środki 
bakteriobójcze, odporna na kółka foteli. Wzdłuż ścian korytarzy pas w innym kolorze o szer. 20 
cm, cokół z wykładziny wywijanej na ścianę o wys. 10 cm, w kolorze pasa przyściennego. 

       Kolorystyka wykładzin:  

 komunikacja: jasnoniebieski - glacier blue 8450 oraz jasnomiętowy - min crest 8700, 
dodatkowo w komunikacji (korytarze) - pas przyścienny o szer. 20 cm i cokół o wys. 10 cm w 
kolorze szarym – stream 8050;  

 pozostałe pomieszczenia: jasnoszary – lace blue 8500. 
      Układ kolorystyczny wykładzin w komunikacji – określony na rysunkach. 
 

2.1.21. Wykładzina dywanowa flokowana,  
100% włókien nylonowych 6,6 na podłożu z podwójnej warstwy siatki z włókna szklanego oraz 
pianki PVC, w rolce 2x30 m, grubość: 4,3 mm, klasa obiektowa: 33, gęstość: 70 mln włókien/1m

2
, 

waga: 1,8 kg/m
2
, pochłanianie dźwięku = 0,10, tłumienie dźwięku Δlw=20 dB, ognioodporna – 

klasa Bfl-s1, wodo i plamoodporna, odporna na bakterie i grzyby, antypoślizgowa. Współczynnik 
przewodzenia ciepła 0,048 m

2
K/W. Kolorystyka i wzór – nr s290012 -.szarość cementu  - Sposób 

układania wykładziny – klejenie do podłoża, zgodnie z zaleceniami producenta. Listwy 
przyścienne przypodłogowe –. z polistyrenu ekstrudowanego, wym.: gr.1,2 cm, wys. 8 cm, 
przekrój prostokątny, malowane proszkowo na kolor jasnoszary RAL 7047. 
 

2.1.22. Klej elastyczny do wykładzin 
Do przyklejania wykładzin PCV należy stosować kleje zalecane przez producenta wykładziny 
oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniać 
trwałe połączenie wykładziny z podkładem i nie powinny  

 
2.1.23. Wycieraczka  

Rama wpustowa aluminiowa (kolor naturalny) o wym.: 330x180 cm, wys. 13 mm, wysokość 
profilu 11 mm, wkład – dywanowy.. Zamknięta spinka. Obciążenie toczne: 275kg/koło. 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania stawiane sprzetowi podano  w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
 
3.2. Wymagania szczegółowe 
 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:  

 środkami transportu do przewozu materiałów,  

 rusztowaniami, 

 wyciągiem budowlanym 

 drobnym sprzętem pomocniczym.  

 mixokret, 

 dalmierz laserowy, 

 szlaufwaga elektroniczna, 

 zacieraczka, 

 krzyżyki dystansowe, 

 szpachelka ząbkowana, 

 szczypce do ceramiki, 

 drewniana łata posadzkarska, 

 ściągacz gumowy do spoin, 

 przyrząd do ciecia płytek, 

 wiadro, 

 gąbka, 
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 korytko i szpachelka. 
 
Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 
Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany:  

 szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,  

 narzędzia lub urządzenia do cięcia, 

 wałki dociskowe, 

 frezarka ręczna lub mechaniczna, 

 łaty do sprawdzania równości powierzchni,  

 poziomnice, 

 mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym,  

 pojemniki do kleju, 

 szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

  łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

 poziomnice, 

 gąbki do mycia i czyszczenia, 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
 
4.2. Wymagania szczegółowe  
 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). Chemię 
budowlaną w czasie transportu jak i składowania należy zabezpieczyć przed zamoczeniem. 
 
4.2.1. Płytki  

przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 
wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach 
transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. Składowanie -
płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 
składowania do 1,8 m. 
 

4.2.2.  Wykładziny 
Wykładziny PCV należy przewozić opakowane zamkniętymi środkami transportu, zabezpieczone 
przed zawilgoceniem i uszkodzeniami. Składować w oryginalnych opakowaniach, w suchych 
pomieszczeniach w temperaturze dodatniej. 
 

4.2.3.   Kleje 
W fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, zalecane na paletach. Chronić 
przed wilgocią. 

 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 

 wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i 
izolacji podłóg, 

 roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

 wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 
2) Przystąpienie do robot wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów 

konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 
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3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C i 
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem. 
 

5.1.1.   Posadzki z terakoty, gresu 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robot wykładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni 
oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając 
ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone 
symetrycznie a skrajne powinny mięć jednakowa szerokość większa niż połowa płytki. 
Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w 
dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Wybór kompozycji 
klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja 
(zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. Układanie płytek 
rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej 
linii. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 
„przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod katem około 50°. Kompozycja klejąca powinna 
być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy 
od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów konsystencja kompozycji klejącej 
sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 

 50 x 50 mm – 3 mm 

 100 x 100 mm – 4 mm 

 150 x 150 mm – 6 mm 

 200 x 200 mm – 6 mm 

 250 x 250 mm – 8 mm 

 300 x 300 mm – 10 mm 

 400 x 400 mm – 12 mm. 
Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić 
na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy 
od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. Po 
nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić 
w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy 
dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej 
przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. 
Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W przypadku płytek układanych na 
zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć 
nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnię przyklejanych płytek. Dla 
uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki dystansowe). Zaleca się 
następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

 do 100 mm – około 2 mm 

 od 100 do 200 mm – około 3 mm 

 od 200 do 600 mm – około 4 mm 

 powyżej 600 mm – około 5-20 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 
można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy 
dylatacyjne i wykończeniowe. Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły 
cokołu powinna określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek 
identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 
klejowej. W przypadku, gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 
wodą mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania 
(zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć 
w przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar 
zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo 
wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się 
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje 
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wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu 
spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca 
się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to 
płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości wykładziny i 
zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone 
specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. Przed 
przystąpieniem do układania posadzek należy: 
a) posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość  

wykonania została potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru 
dołączonym do dziennika budowy, 

b) wykonanie posadzek powinno być zgodne z projektem określającym rodzaj płytek, klej 
stosowany do układania płytek, grubość warstwy kleju stosowanego pod płytki, szerokość 
spoin, dylatacji itp., 

c) w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na klejach na 
bazie cementu, w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura 
powietrza nie powinna być niższa niż 5 

o
C,  

d) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce powinna być 
wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być 
wykonana na linii wodorozdziału, 

e) posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub klejem należy usuwać 
niezwłocznie w trakcie wykonywania posadzki, 

f) powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; 
dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrową łatą 
w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 3 mm na całej 
długości łaty, 

g) spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny  
tworzyć linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić 
więcej niż:  

 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek 
gatunku pierwszego, 

 3 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek 
gatunku drugiego i trzeciego, 

h) płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swej powierzchni, 
i) po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin między płytkami, 

w celu utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe, 
j) zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 

 do 100 mm                    - około 2 mm, 

 od 100 mm do 200 mm - około 3 mm, 

 od 200 mm do 600 mm - około 4 mm, 

 powyżej 600 mm           - około 5 –20 mm, 
k) w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości 

100 mm; cokoły powinny być trwale związane z posadzką, 
l) w miejscach styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscu styk dwóch  

odmiennych posadzek – posadzki te powinny być odgraniczone materiałem podanym 
w projekcie, 

        ł)   po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą  do 
fugowania na menisk wklęsły. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypełnić odpowiednio 
elastyczną masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa i wkładki powinny 
mieć aktualną aprobatę techniczną.  Wykonanie powyższych czynności powinno być 
odnotowane w dzienniku budowy.  

 
5.1.2.   Podkład betonowy 

Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić poprawność wykonania robót 
poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

 wykonanie deskowań, szalowań, usztywnień,  

 przygotowanie powierzchni betonu poprzednio wbudowanego w przypadku przerwy 
roboczej, 

 wykonanie robót zanikających, 

 prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowań elementów kotwiących szalunki, 

 gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania, 
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             Po ułożeniu mieszanki betonowej należy ją odpowiednio pielęgnować: 

 chronić odsłonięte części przed warunkami atmosferycznymi, 

 utrzymywać w stałej wilgotności, 
usuwanie deskowań powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem technicznym. 

 
Pielęgnacja betonu 
Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody 
należy stosować pielęgnację powłokową, jako metodę najbardziej skuteczną i najmniej 
pracochłonną. W przypadku słonecznej i suchej  pogody  (wilgotność powietrza poniżej 60%) 
powierzchnia betonu powinna być mimo naniesienia preparatu powłokowego dodatkowo 
skrapiana wodą. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnacje wilgotnościowa betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę wodą). 
Pielęgnacja betonu w warunkach obniżonych temperatur 
W przypadku betonowania w temperaturze ≤ 0

o
C, Dostawca nie bierze odpowiedzialności za 

spadek wytrzymałości betonu będący wynikiem zamarznięcia betonu przed osiągnięciem 
minimalnej wytrzymałości gwarantującej odporność betonu na działanie mrozu (≥8-10MPa). 
Domieszki chemiczne, zwane potocznie „przeciwmrozowymi”, są de facto domieszkami 
przyśpieszającymi wiązanie i  twardnienie cementu, a ich dodatek do betonu nie zwalnia 
Wykonawcy robót od obowiązku ochrony zabudowanego betonu przed utratą ciepła. Konieczne 
jest stosowanie osłon zewnętrznych betonu poprzez okrycie go płachtami brezentowymi, matami 
słomianymi, płytami styropianu lub wełny mineralnej i szczelnymi powłokami np. folią lub papą. 
Inną metodą jest nagrzewanie betonu za pomocą nadmuchu gorącego powietrza lub przewodów 
oporowych wplatanych w zbrojenie (tzw. elektronagrzew).  Przez co najmniej 3 dni temperatura 
betonu nie może spaść poniżej 5st.C, gdyż grozi to zahamowaniem procesu hydratacji cementu.  
UWAGA! Nie ma domieszek chemicznych, które zastępują właściwą pielęgnację betonu. 
Preparat hydrofobowy 
Preparat należy nanieść równomiernie na podłoże w postaci nierozcieńczonej, przy pomocy 
pędzla lub wałka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej 
nasiąkliwych podłożach) lub malowania, np. farbą silikonową  można przystąpić po całkowitym 
wyschnięciu pierwszej warstwy preparatu, czyli po około 6 godzinach. Preparatu nie należy 
używać na podłożach, w których w układzie warstw (na głębokości penetracji preparatu) znajduje 
się materiał nieodporny na rozcieńczalnik organiczny, np. styropian znajdujący się pod warstwą 
zbrojącą w systemie ociepleń. W czasie pracy i po jej zakończeniu pomieszczenia należy 
wietrzyć, aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie pozostawiać otwartych pojemników. 

 
5.1.3. Montaż wykładziny pcv 

Wykładzina montowana jest na stałe. Po przyklejeniu poszczególnych rolek do podłoża, ich 
łączenia są spawane na gorąco. Nawierzchnia instalowana bezpośrednio na podłożu 
betonowym. Podłoże betonowe (wytrzymałość na ściskanie powyżej 15 MPa), stabilne i równe, 
zatarte na gładko (np. przygotowane masą wygładzającą), wykonane zgodnie ze sztuką 
budowlaną, nierówności podłoża zgodnie z polską normą. Tolerancja nierówności mierzona dwu 
metrową łatą w dowolnym kierunku nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 2mm/2m, 
wilgotność podłoża betonowego nie większa niż 3,0%, zakończone wszystkie prace remontowo-
budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i szczelne, zapewniony 
dostęp do mediów, temperatura pomieszczeń w trakcie montażu powyżej 15°C. 
Podłoże pod elastyczne wykładziny podłogowe musi być:  

 wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg, 

 suche, maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego mierzona metodą CM 
nie może przekraczać 2,5 %,  

 bez rys i spękań, wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed wykonaniem warstwy 
wygładzającej,  

 gładkie, na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna być 
wygładzona za pomocą masy wyrównawczej,  

 równe oraz poziome, maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może przekraczać 1 mm 
na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,  

 czyste i niepylące, powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń (farby 
, zaprawa , lepik  itp.). 

Warunki przystąpienia do pracy 
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Do układania wykładzin podłogowych można przystąpić po:  

 zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych, z malarskimi włącznie, oraz prac 
instalacyjnych,  

 wyschnięciu tynków i mas szpachlowych na ścianach i sufitach,  

 sprawdzeniu szczelności urządzeń grzewczych i sanitarnych, a także stolarki okiennej, 

 sprawdzeniu, czy kolor wyrobu i jego ilość są zgodne z zamówieniem, czy towar jest nie 
uszkodzony i pochodzi z jednej partii, 

W pomieszczeniach, w których ma być przyklejana wykładzina pcv, nie należy wykonywać 
żadnych prac dodatkowych mogących spowodować zabrudzenie, wzrost  wilgotności powietrza 
lub też zawilgocenia ścian lub podłoża. 
Wykładzinę Gamrat należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące warunki:  

 temperatura otoczenia   17 – 25 C 

 temperatura podłoża   15 – 22 C 

 względna wilgotność powietrza max  75%, 
Wszystkie materiały (wykładzina, listwy, klej) powinny pozostać przez 24 godz. w pomieszczeniu, 
w którym panują warunki opisane powyżej. Wykładzinę należy rozwinąć w celu dokładnego 
dopasowania do podłoża. 
Nie należy instalować wykładzin na następujących istniejących pokryciach podłogowych: 
wykładziny dywanowe, linoleum, wykładziny z PVC, wykładziny gumowe. 
Instalacja wykładzin 

 Jeżeli warunki podłoża i otoczenia umożliwiają montaż wykładziny, należy ustalić 
kompozycję kolorystyczną, którą chcemy wykonać w pomieszczeniu. W czasie analizowania 
projektu należy zwrócić uwagę czy poszczególne kolory są zaprojektowane w ilości 
dostępnej w opakowaniach jednostkowych. Np. zaprojektowanie jednego elementu 
o powierzchni 2 m2 zmusi do zakupu 24 m2 wykładziny. Nadmiar będzie wykorzystany 
dopiero przy realizacji kolejnej inwestycji, co wiąże się z poniesieniem kosztów 
magazynowania. 

 Na przygotowanym podłożu należy wyznaczyć w skali 1:1 wszystkie linie łączeniowe 
zgodnie z opracowanym projektem kolorystycznym. 

 Wykładzinę dokładnie dociąć do linii wyznaczonych na podłożu. Montaż rozpocząć od 
krawędzi ściany położonej najdalej od wejścia. 

 Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykładziny całą powierzchnią do podłoża za 
pomocą kleju. W tym celu należy zwinąć płat rozłożonej wykładziny do połowy, a drugą 
część zabezpieczyć przed przesunięciem. Następnie na odsłonięty fragment podłoża za 
pomocą pacy ząbkowanej rozprowadzić klej. Najczęściej stosuje się pacę typu A3. 

 Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą należy dokładnie docisnąć wykładzinę do 
podkładu, a następnie, całą powierzchnię przewalcować walcem dociskowym o ciężarze ok. 
50 - 70 kg. 

 Ewentualne ślady kleju występujące w obrębie spoin należy możliwie szybko usunąć mokrą 
szmatką. 

 Przygotowanej posadzki nie należy użytkować przez co najmniej 48 godzin. 

 Podczas montażu należy zachować dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich 
warstwach posadzki, a następnie zakryć je profilem maskującym. 

 Arkusze wykładzin heterogenicznych z przezroczystą warstwą użytkową w celu uniknięcia 
ewentualnych różnic w odcieniach na sąsiadujących ze sobą krawędziach, należy układać 
naprzemiennie tak, aby fabryczne  prawe brzegi sąsiadowały z prawymi, a lewe z lewymi. 

Spawanie na gorąco 
W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca się, aby wszystkie połączenia między arkuszami lub 
płytkami wykładzin zostały pospawane na gorąco sznurem spawalniczym.: 

 spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny. Zbyt 
wczesne przystąpienie do łączenia stwarza niebezpieczeństwo odspajania się wykładziny na 
stykach wskutek działania wysokiej temperatury na niecałkowicie związany klej, 

 styki wykładziny sfrezować za pomocą ręcznej lub automatycznej frezarki, a następnie 

w powstałe wyżłobienie wprowadzić na gorąco sznur spawalniczy o średnicy 4 mm, 

 po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystający ponad powierzchnię arkuszy należy ściąć 
tak, aby tworzył z wykładziną jedną powierzchnię. Ścinanie nadmiaru sznura wykonujemy  
w dwóch etapach: 

 wstępne ścinanie spawu, które należy wykonać specjalnym nożem z nałożoną 
prowadnicą  lub za pomocą specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki sposób, 
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aby sznur został ścięty ok. 1 mm nad powierzchnią wykładziny. Ścinanie to można 
wykonywać, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepły. 

 właściwe ścinanie spawu należy wykonać nożem bez prowadnic, zwracając uwagę, aby 
nie uszkodzić brzegów wykładziny – ścinanie to należy prowadzić dopiero po całkowitym 
wystygnięciu spawu.  

Spawanie na zimno 
Wykonanie spawania na zimno zaleca się prowadzić w przypadku montażu wykładzin 
domowych, montażu drobnych elementów (np. LOGO) lub jeżeli wprowadzenie sznura 
zaburzyłoby całą kompozycję kolorystyczną pomieszczenia: 

 w celu wykonania spawania na zimno należy dokładnie dopasować wykładzinę i oczyścić 
spoinę, 

 przykleić taśmę (klejącą, malarską) szerokości 2-3 cm na styku dociętych wykładzin, 
a następnie naciąć taśmę wzdłuż szczeliny, 

 w nacięcie wprowadzić końcówkę tuby z klejem tak, aby dotykała podłoża, ciągnąć powoli 

tubę trzymając ją pod kątem ok. 30 i ostrożnie wyciskać  żel, 

 po całkowitym wyschnięciu żelu tj. ok. 30 min należy zerwać taśmę zabezpieczającą. 
Prace wykończeniowe 
Aby cała posadzka nabrała ostatecznego wyglądu i spełniała wszystkie warunki użytkowania 
należy odpowiednio wykończyć ją przy ścianach pomieszczenia przy pomocy: 

 wywinięcia wykładziny na cokół. Wykładzina dzięki swojej elastyczności nadaje się do 
wykonania cokołów na ścianie. Cokół ścienny powinien być każdorazowo wykonany 
w przypadku instalacji wykładziny w pomieszczeniach mokrych lub o podwyższonych 
wymaganiach higienicznych. Wysokość cokołu powinna wynosić min. 10 cm, a krawędź 
podłoga/ściana powinna być wykonana w sposób łagodny z zastosowaniem wyprofilowanej 
listwy narożnej produkcji Gamrat S.A. 

 Odpowiednio przycięte odcinki listew należy kleić do wykładziny przy pomocy kleju 
kontaktowego nanosząc klej na obie klejone powierzchnie. Jedynie w przypadku układania 
listew 70 mm przy prostej ścianie nie jest konieczne klejenie ich części pionowej, ponieważ 
listwy mają tendencję do samoczynnego rozprostowywania się i część pionowa  
samoczynnie dociska się do ściany. 

Utrzymanie w czystości 
Wykładziny obiektowe używane w miejscach o dużym natężeniu ruchu wymagają prawidłowej 
i regularnej pielęgnacji. Bez względu na fabryczne wykończenie powierzchni satysfakcjonujące 
rezultaty użytkowania podłóg mogą być uzyskane wyłącznie przy stosowaniu się do kilku 
podstawowych zasad dotyczących konserwacji. Podstawowym elementem zabezpieczania 
podłóg przed zabrudzeniem jest zainstalowanie w strefie wejściowej budynku systemu 
wycieraczek. Dobrze dobrany system wejściowy może wychwycić do 80% potencjalnych 
zanieczyszczeń. 
Instrukcja czyszczenia i konserwacji wykładzin niezabezpieczonych powierzchniowo 
poliuretanem: 
Ze względu na intensywną eksploatację podłogi w obiektach sportowych po ułożeniu wykładzinę 
zaleca się poddać pierwszej konserwacji. Pielęgnację należy wykonywać z użyciem środków 
przeznaczonych do mycia i konserwacji podłóg sportowych. 
Czyszczenie początkowe 

 po ułożeniu powierzchnię wykładziny należy dokładnie pozamiatać lub odkurzyć w celu 
usunięcia luźnych zanieczyszczeń, 

 zmyć posadzkę przy użyciu mopa lub maszyny czyszczącej. Do mycia należy stosować 
roztwór detergentu o pH 7-8 w stężeniu zalecanym przez producenta środka myjącego. 

 usunąć roztwór myjący przy użyciu czystej wody. 
Pierwsza konserwacja 

 po umyciu wykładziny należy poczekać na całkowite jej wyschnięcie, 

 nałożyć dwie lub trzy warstwy odpowiedniego dla danej wykładziny środka do konserwacji. 
Sprzątanie codzienne 

 powierzchnię wykładziny należy na bieżąco zamiatać lub odkurzać, 

 zmywać posadzkę przy użyciu mopa lub maszyny czyszczącej. Do mycia należy stosować 
roztwór detergentu o pH 7-8 lub roztwór środka do konserwacji bieżącej odpowiedniego dla 
danej wykładziny w stężeniu zalecanym przez producentów tych preparatów. 

Czyszczenie okresowe 
Częściowo zużytą lub bardzo zniszczoną konserwację należy odnowić. W tym celu: 
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 całkowicie usunąć zniszczoną powłokę nanosząc środek zmywający o pH 1011  

 usunąć brudny roztwór myjący, a następnie całą posadzkę dokładnie umyć wodą  

 ponownie zakonserwować, nanosząc minimum dwie warstwy środka jak przy pierwszej 
konserwacji. 

Uwagi i zalecenia końcowe 

 w przypadku montażu wykładziny na złączach dylatacyjnych należy stosować specjalne 
listwy kompensacyjne, 

 gdy podłoże jest usytuowane bezpośrednio na gruncie nie należy układać wykładzin Gamrat, 
jeżeli nie wykonano izolacji przeciwwilgociowej, 

 Nie należy instalować wykładzin na następujących istniejących pokryciach podłogowych: 
wykładziny dywanowe, linoleum, wykładziny z PCW, wykładziny gumowe, 

 należy chronić wykładzinę przed długim kontaktem z czarną gumą (np. podkładek pod 
meble, sprzęt sportowy itp.) - czarna guma zostawia czarne lub żółte plamy na wykładzinie, 

 nie należy przesuwać ciężkich przedmiotów, np. mebli bezpośrednio po wykładzinie – 
powierzchnię wykładziny należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem sklejką lub innym 
materiałem, 

 nie zaleca się układać w jednym pomieszczeniu wykładziny tego samego koloru z różnych 
partii produkcyjnych,   

 należy chronić wykładzinę przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi, 

 w przypadku stosowania materiałów innych producentów (grunty, kleje, listwy montażowe) 
należy stosować się do zaleceń producenta tych materiałów, 

 w celu uniknięcia problemów, zaleca się, aby całość prac powierzyć Autoryzowanemu 
Wykonawcy Podłóg. Daje to gwarancję prawidłowego wykonania wszystkich prac 
montażowych. 

 
5.1.4. Montaż wykładzin dywanowych 

Do wykonania podłóg z wykładziny dywanowej można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót 
budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz instalacyjnych. 
Wymagania ogólne dla podłoży pod wykładziny dywanowe. 
Podłoże, na którym może być ułożona wykładzina, powinno być stabilne, suche, twarde, gładkie, 
równe, niepylące, niezaoliwione i czyste. Do pomiaru używa się wyskalowanego klina oraz łaty 
niwelacyjnej o długości 2m (różnica poziomu nie może przekraczać 2mm). Należy sprawdzić 
wilgotność podłoża. Maksymalna wartość wilgotności dla jastrychu cementowego pod wykładziny 
naturalne wynosi 2,0 CM - %. W przypadku stwierdzenia zabrudzeń i niewielkich nierówności 
należy je przeszlifować maszyna jednotarczowa z odpowiednia tarcza. Przeszlifowane podłoże 
należy odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. Dylatacje technologiczne/ 
przeciwskurczowe i szczeliny w podłożu powinny być wypełnione i trwale zamknięte. 
Gruntowanie i wylewanie mas 
Po dokonaniu niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem podłoża przystępuje sie do 
gruntowania. W zależności od rodzaju podłoża dobiera sie odpowiedni grunt (podłoże nasiąkliwe 
lub nienasiąkliwe) przystępuje się do wylewania masy. Grubość masy wygładzającej powinna 
wynosić w zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu masę rozprowadzamy na podłożu rakla zębata 
a odpowietrzamy specjalnym wałkiem odpowietrzającym. Po wyschnięciu szlifujemy powierzchnie 
w celu pozbycia sie tzw. „mleczka cementowego”. 
Instalacja wykładzin dywanowych 
Przed instalacją wykładzin należy sprawdzić numery serii w celu uniknięcia różnic w odcieniach (do 
jednego pomieszczenia należy dobierać wykładzinę z tej samej serii produkcyjnej). 
Wykładzina przed instalacją powinna być przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu 
przejęcia temperatury otoczenia (min. 18ºC). Wykładzina rulonowa powinna być na 24 godziny 
przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, przycięta odpowiednio do wymiarów pomieszczenia i 
luźno ułożona na podkładzie, tak aby tworzyła odpowiedniej szerokości zakłady. Wykładzinę 
należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez Producenta określonej wykładziny oraz w 
obowiązujących instrukcjach technologicznych. Wykładzinę należy przyklejać całą powierzchnią do 
podłoża, nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w 
postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów. Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem 
zębatym lub wałka należy rozprowadzić płyn mocujący na całym wyznaczonym linia podłożu. Po 
rozprowadzeniu płynu mocującego, należy dociskać wykładzinę do podłoża. Dopuszczalne 
odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2mm/m 
oraz 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
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Nie należy rozpoczynać układania od ściany. Zawsze należy rozpoczynać układanie z 
wyznaczonego punktu mniej więcej w środku pokoju, lecz tak, aby przy ścianach docinane płytki 
wykładziny miały szerokość nie mniejsza niż 15 cm. Układanie zaczynamy od wyznaczonego 
„środka” promieniście do ścian. Płytki należy zamocować na płyn antypoślizgowy na całej 
powierzchni przylegania płytki do podłoża. Nie wolno docinać płytek za wyjątkiem tych, które leżą 
przy ścianach. Ciecie powinno zawsze „wychodzić” na ścianę. Wykładziny należy wykończyć 
cokołami przyściennymi zgodnie z Dokumentacją Projektową. Wykładziny wykańcza się montując 
systemową listwę wykończającą. Cokoły powinny być mocowane na całej długości podłoża i 
dokładnie dopasowane w narożach wklęsłych i wypukłych. Na stykach wykładzin z innymi 
posadzkami należy montować systemowe listwy połączeniowe. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST„Ogólna Specyfikacja Techniczna” 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

 dostaw materiałów, 

 badanie podłoży i podkładów, 

 prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 

 poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

 ocenę estetyki wykonanych robót. 
 

6.2. Dokładność wykonania, tolerancje 
 

 dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie nie powinna przekraczać 3%, 

 badanie podkładu za pomocą łaty o długości 2m nie powinno wykazywać prześwitów większych niż 
2mm, 

 powierzchnia podkładu powinna stanowić płaszczyznę poziomą, dokładność wykonania podkładu, 
powinna być taka, aby odchylenie posadzki płaszczyzny poziomej nie przekroczyło 5mm, 

 na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
 
6.3. Pozostałe wymagania  

 

 Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 

 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 

 Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 

 Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 
6.4. Wymogi szczegółowe 
 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę 
postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót 
z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST.  
W szczególności obejmują:  

 badanie dostaw materiałów, 

 kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii), 

 kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

 ocenę estetyki wykonanych Robót, 

 sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego, 

 dokładność i staranność wykonania, 
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 sprawdzenie przyczepności poszczególnych warstw. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. 
Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę: 

 jakości składników betonu, 

 dozowania składników mieszanki betonowej, 

 jakości mieszanki betonowej w trakcie transportu, układania i zagęszczania, 

 cech wytrzymałościowych betonu, 

 prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, 

 terminów rozszalowań, 

 częściowego i całkowitego obciążenia konstrukcji, 

 odpowiedniej pielęgnacji betonu, 
 
6.5. Badania przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem wykładzin  

 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie materiały – panele i, 
kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm 
lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda 
partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie 
podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

 sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 

 występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

 sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 
kierunkach 2-metrowąłatę, 

 sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 
poziomnicy; 

 pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych t przeciwskurczowych 
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

 sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania paneli i okładzin z 
dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 
wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie 
technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających". 
Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące paneli i okładzin. 
 Prawidłowo wykonana podłoga z paneli powinna spełniać następujące wymagania: 

 cała powierzchnia paneli powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem 

 cała powierzchnia pod panelami powinna być wypełniona gąbką grubość warstwy j powinna być 
zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

 dopuszczalne odchylenie powierzchni paneli od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) 
nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty j nie większe niż 5 mm na całej długości lub 
szerokości posadzki. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
 
Ogólne zasady obmiaru  podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. Ilość wykonanych Robót 
określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. 
 
7.2. Jednostka obmiaru 
 
Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m²] dla robót  posadzkarskich, okładzinowych. 
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8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
 

8.1. Odbiór materiałów i robót  
 
Powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych 
tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału 
z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
8.2. Odbiór powinien obejmować: 

 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową, 

 sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie 
wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 
należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a 
szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne zasady płatności 
 
Ogólne zasady płatności podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna” 
 
9.2. Składniki ceny 
 
Cena Robót obejmuje: 
w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek: 

 dostawę materiałów, 

 badania na budowie i laboratoryjne, 

 dostawę materiałów,  

 przygotowanie podłoża (w tym wylanie zaprawy samopoziomującej lub podkładu betonowego), 

 ułożenie płytek na zaprawie klejowej, 

 wypełnienie fug, 

 silikonowanie naroży, 

 dostawę mieszanek betonowych oraz innych niezbędnych materiałów 

 wykonanie dylatacji nawierzchni betonowej 

 pielęgnacja świeżej nawierzchni betonowej 

 porządkowanie placu budowy po robotach betoniarskich 

 wykonanie robót pomocniczych niezbędnych do wykonania prac podstawowych 

 w przypadku posadzek z PVC i Paneli: 

 dostawę materiałów, 

 przygotowanie podłoża (w tym wylanie zaprawy samopoziomującej lub podkładu betonowego), 

 wykonanie wszelkich niezbędnych czynności zgodnie z zaleceniami producenta celem 
zapewnienia jej prawidłowego działania. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 

 PN-B-06250 Beton zwykły. 
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 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

 PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

 PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości 
i znakowanie. 

 PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 

 PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

 PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa. 

 PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa. 

 PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

 PN-76/B-10142 Posadzki z wykładziny. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze, 

 BN-85/5055-03  Elementy budowlane metalowe. Listwy progowe. 

 PN-EN 426:199897150 Elastyczne pokrycia podłogowe Wyznaczanie szerokości, długości, 
prostoliniowości. 

 PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania –Terminologia. 

 PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały --      
Właściwości i wymagania. 

 PN-EN 13892:2004  Metody badania materiałów na podkłady podłogowe. 
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SST 7 - TYNKI, ROBOTY MALARSKIE   
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków, 
które zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.3. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich tynków i okładzin wewnętrznych. Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem tynków i okładzin wykonywanych na miejscu. 
 
1.3. Zakres Robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 

 wykonania tynków cementowo-wapiennych wewnętrznych kategorii III ścian- uzupełnienie,  

 wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów,  

 tynki renowacyjne,  

 obłóżenie ścian płytami z dekoracyjnego, wysokociśnieniowego laminatu kompaktowego (HPL),  

 roboty malarskie,  
 

Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi 
oraz z OST ”Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
Podłoże– powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się wyprawę. 
Podkład– warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu budowlanego. 
Wyprawa– stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu. 
Tynk gipsowy (gładź gipsowa) – nanoszona ręcznie lub mechanicznie wyprawa jedno lub 
wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o łącznej grubości nie przekraczającej 2-15 mm, stanowiąca 
powłokę wyrównawczą, ochronną i dekoracyjną. 
Sucha mieszanka tynkarska – mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub dodatków 
modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy. 
Masa tynkarska 
masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej mieszanki tynkarskiej. 
Pigment– naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor masie 
tynkarskiej. 
Okres przydatności mieszanki– okres, w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana 
w opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki 
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych-  poszycie ażurowej konstrukcji ścian  i  sufitów w systemie 
lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i okładziny zastępującej tynki na ścianach i sufitach murowanych 
wykonywanych z materiałów tradycyjnych. Okładziny objęte niniejszą SST 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. 
 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
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Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umową. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
techniczną, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne. 
 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna” 
 
2.2. Woda zarobowa do zaprawy 

 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 

 Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503. 

 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  

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

 Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.  

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

 
2.4. Tynk renowacyjny zawierający włókna, odporny na siarczany 
 
Obszary stosowania: 

 Renowacja zawilgoconych i obciążonych szkodliwymi solami powierzchni ścian (powierzchnie 
wewnętrzne w piwnicach i w starych budowlach, elewacje, budynki historyczne i zabytkowe) 

 W przypadku wysokiego obciążenia solami stosowany z tynkiem podkładowym  

 Stosowany jednowarstwowo jako tynk podkładowy lub wierzchni. 
Właściwości: 

 Odporny na siarczany i inne sole, 

 Hydrofobowy, 

 Wspomaga schnięcie, 

 Łatwe nakładanie i obróbka powierzchni przy jednej warstwie o grubości do 30mm, 

 Możliwa aplikacja maszynowa, 

 Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach): 1,5 - 5,0 N/mm² (CS II). 
Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do wykonywania systemu tynków renowacyjnych 
Wyroby do wykonywania systemu tynków renowacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

 są w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, 

 są oznakowane w sposób umożliwiający pełną identyfikację, 

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące 
stosowania wyrobów, 
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 niebezpieczne składniki systemu i/lub materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy 
o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. 
zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki 
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz.1171 z późn. 
zmianami), 

 opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. 
zmianami), 

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia prac 
renowacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). Niedopuszczalne jest stosowanie do prac 
renowacyjnych materiałów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 
Warunki przechowywania wyrobów wchodzących w skład systemu tynków renowacyjnych 
Wszystkie wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych lub 
wytycznych ze specyfikacji producentów systemów. Jeżeli w skład systemu wchodzą wyroby 
zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposób magazynowania musi uwzględniać ochronę zdrowia 
człowieka i bezpieczeństwa oraz ochronę środowiska, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu 
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późniejszymi zmianami). 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche 
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach 
w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C, o ile specyfikacja producenta systemu nie stanowi 
inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej 
podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.  
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić 
skład chemiczny wody. 

 
2.5. Zaprawa montażowa,  
 
Zaprawa montażowa nadaje się też do wypełniania ubytków i wyokrąglania naroży. Wodoszczelne 
właściwości pozwalają stosować go do miejscowego uszczelniania konstrukcji betonowych oraz do 
tamowania lokalnych przecieków wody. Do montażu ciężkich konstrukcji i maszyn należy stosować 
zaprawę montażową. Do tamowania intensywnych wycieków wody trzeba stosować materiał o jeszcze 
szybszym działaniu.  Do powierzchniowego uszczelniania wnętrz zbiorników na wodę zaleca się 
stosowanie zapraw wodoszczelnych. 
 
2.6. Szpachlówka gipsowa  
 
Szpachlówka gipsowa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN – B – 30042:1993.  Gipsowe masy 
szpachlowe powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
2.7. Gładź szpachlowa  
 
Gładź szpachlowa przeznaczona do wykonywania gładzi gipsowych i napraw powierzchni ścian i 
sufitów. Wykonywanie gładzi gipsowych, może odbywać się na podłożach mineralnych, takich jak tynki 
cementowe, cementowo-wapienne, ściany betonowe, podłoża gipsowe. Należy zwrócić uwagę na 
działanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie należy stosować na elementy ze stali, a 
pozostające w kontakcie z gipsem, należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym.  
 
2.8. Środki gruntujące 
 



TYNKI , ROBOTY MALARSKIE  

PRZEBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NR 1 ORAZ BUDYNKU DAWNEJ KUŹNI NA POTRZEBY WYDZIAŁU 

MECHANICZNEGO  AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE  PRZY UL. WILLOWEJ 2-4, działka nr 4/11; 4/14 obręb 3018    

Strona 120 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

 powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

 na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 
stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 
 
2.9. Obłożenie ścian  płytami z laminatu kompaktowego (HPL) 

 
Ściany do wysokości drzwi wewnętrznych wyłożone płytami z dekoracyjnego, wysokociśnieniowego 
laminatu kompaktowego (HPL) o powierzchni utworzonej pod wysokim ciśnieniem i przy wysokich 
temperaturach z warstw włókien drewnopochodnych z wykorzystaniem żywic termoutwardzalnych, co 
zapewnia trwałość i dużą odporność na zniszczenie i zużycie. Płyty gładkie o grubości 8 mm, 
trudnozapalne montowane na ruszcie metalowym. kolor półprzezroczysty zielony - zgodnie z projektem 
budowlanym. 

 
2.10.  Farba akrylowa  
 
Zakres stosowania: 
Akrylowa farba lateksowa o podwyższonej odporno ci na szorowanie przeznaczona jest do 
dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. 
Główne cechy: 

 odporna na szorowanie 

 wysoka wydajność 

 super krycie 

 długotrwały efekt śnieżnobiałych ścian 

 lateksowa 

 niekapiąca 
Kolor      - śnieżnobiała 
Wygląd powłoki    - matowa 
Lepkość RVT, 20 2 C, [mPas]             - 4000 ÷ 8000 
Gęstość, 20± 0,5 ºC, [g/cm3]   -najwyżej 1,600 
Zawarto części stałych, [%wag]  -co najmniej 50,0 
Ilość warstw     -1-2 
Czas schnięcia powłoki, 23º 2 ºC, [h]  -2 
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]  -po 2 
Sposób nanoszenia    -pędzel, wałek lub natrysk 
Wydajno przy jednej warstwie  -Do 14m²/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności 

podłoża 
 
2.11. Farba lateksowa  
 
Charakterystyka: 
Gotowa do użycia ekologiczna farba produkowana na bazie wodnej dyspersji polimerowej. Łatwa do 
nakładania, nie kapiąca, świetnie kryjąca oraz wyjątkowo odporna na szorowanie. Tworzy powłokę 
matową lub półmatową gładką bez zmarszczeń i spękań o bardzo wysokich walorach estetycznych. 
Bardzo wydajna. Dostępna w szerokiej gamie kolorystycznej. 
Przeznaczenie: 
Farba przeznaczona szczególnie do malowania powierzchni ścian i sufitów w pomieszczeniach o 
dużym natężeniu ruchu, a także o podwyższonej wilgotności, takich jak obiekty służby zdrowia (sale 
operacyjne, gabinety zabiegowe), oświatowe, zbiorowego żywienia, kuchnie, łazienki, użyteczności 
publicznej, przemysłowe itp. Doskonała zarówno do malowania pierwotnego, jak i do renowacji starych 
powłok malarskich. Może być stosowana na takie podłoża jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, 
tynki i gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe i inne podłoża mineralne. 
Dane techniczne: 
Skład: dyspersja polimerowa, wypełniacze mineralne, dodatki uszlachetniające, pigmenty Gęstość 
objętościowa: ok. 1,41 g/cm³.  
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Odporność na ścieranie na mokro: ≥ 10000 cykli.  
Opór dyfuzyjny względny: 0,67 m.  
Przepuszczalność pary wodnej przez powłokę: ≥ 29 g/m224h. 
Ubytek grubości powłoki przy szorowaniu na mokro: 4,2 μm po 200 cyklach. 
Wygląd powłoki: matowa lub półmatowa. 
Dane wykonawcze: 
Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów): od +5°C do +25°C Czas wysychania 
powłoki: ok. 2 godziny (w temperaturze +20ºC i wilgotności powietrza ok. 60%). 
Wydajność przy jednokrotnym malowaniu: ok. 80 ml/m² (w zależności od chłonności i struktury podłoża 
oraz wybranej metody malowania). 
Krycie jakościowe: II. 
 
2.12. Środek odgrzybiający  
 
Do zwalczania grzybów domowych i pleśniowych występujących powierzchniowo na zewnątrz, jak 
i wewnątrz budynków. Miejsce stosowania: ściany, mury, tynki malarskie, elementy drewniane itp. 
 Cechy produktu: 

 zwalcza grzyby pleśniowe i domowe oraz uodparnia na ich działanie, 

 zawiera biocyd najnowszej generacji, pozwalający uzyskać najwyższą skuteczność biologiczną, 
nie zawiera metali ciężkich oraz chloru i nie wykazuje emisji do atmosfery. 
 
2.13. Folia malarska  

 
Folia Pcv grubości min. 0,1mm. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Wymagania ogólne 

 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano  w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania tynków,  
 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

 Do prowadzenia robot na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 
pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych, 

 Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do 
mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 

 Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, 
opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past, 

 Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, 
kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy 
mieszające, agregaty, pistolety natryskowe),  
 

3.3.   Wymagania szczegółowe 
 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

  środkami transportu do przewozu materiałów,  

  betoniarkami do przygotowania zapraw, 

  agregatem tynkarskim, 

  mieszarka do zapraw 

  wyciąg budowlany lub winda do transportu pionowego 

  drobny sprzętem pomocniczym. 
 

4.     TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
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4.2. Wymagania szczegółowe 
 
4.2.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna” 
 
4.2.2.  Transport materiałów 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do 
załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych Do transportu farb i innych materiałów w 
postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów 
zamkniętych Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody 
pokryte plandekami lub zamknięte Materiały do robót malarskich należy składować na budowie 
w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 
temperaturami Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z 
wymaganiami normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe Pakowanie, przechowywanie i 
transport".  
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST ”Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się tynki i okładziny z płytek ceramicznych nie 
powinna być niższa niż 5°C. 
Do wykonywania tynków i okładzin wewnętrznych można przystąpić dopiero po: 

 wykonaniu ścianek działowych, 

 obsadzeniu stolarki, przy czym powinna być ona należycie zabezpieczona, założeniu instalacji i 
orurowań, 

 zamurowaniu bruzd do przewodów instalacyjnych. 
 
5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Tynki należy wykonywać w 
temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W 
niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
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. 
 
5.2.1.    Przygotowanie podłoży 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% 
roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą 
powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

 
5.2.2.    Tynki w technologii tradycyjnej 

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na ścianach murowanych. Tynki wykonywać po 
wykonaniu instalacji. Tynki kategorii IV powinny odpowiadać wymogom norm PN-B-10100 i PN-
B-10101. Przy wykonywaniu tynków wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych 
listew narożnikowych. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. 
Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź 
należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o 
stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o 
stosunku 1:1:2. 
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5.2.3.    Wykonanie tynków dwuwarstwowych kat III 

Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać z 
zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia 
stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 mm. Narzut tynków wewnętrznych 
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Konsystencja zaprawy powinna 
odpowiadać 7-10 cm. zanużenia stożka pomiarowego. Grubość narzutu powinna wynosić 8-15 
mm.  Narzut powinien być zatarty na gładko. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne w 
tynkach  narażonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostałych 1:2:10. Dopuszczalne 
odchyłki – od płaszczyzny 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej dł. Łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:- 
-  pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm. 
- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi. 
Boniowanie – Wykonać jako szczeliny w tynku szerokości 4 cm, na głębokość narzutu – ok. 1,5 
cm. Narożniki powstałe w w wyniku uformowania boni należy zabezpieczyć profilem 
narożnikowym – jedno ramię należy dociąć tak aby dostosować jego szerokość do głębokości 
boni. Spód boni stanowić będzie obrzutka zatarta na gładko. 

 
5.2.4.    Wykonanie tynków trójwarstwowych kat III 

Tynki trójwarstwowe składają się z obrzutki, narzutu i gładzi. Dwie pierwsze warstwy 
wykonujemy jak opisano w punkcie 5.3. przy czym dodatkowo należy stosować wyrównujące 
pasy lub listwy. Gładź należy wykonać z gipsu szpachlowego dwukrotnie nakładanego z 
przeszlifowaniem. Gładź nakładamy po stwardnieniu warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do 
wykonywania gładzi powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7-10 cm zanurzenia stożka 
pomiarowego 

 
5.2.5.   Tynk renowacyjny  

Warunki przystąpienia do robót 
Do wykonywania robót tynkarskich można przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót 
budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw systemu tynków oraz 
po przygotowaniu i kontroli podłoża, a także po przeprowadzeniu kontroli materiałów. 
Wymagania dotyczące podłoża 
System tynków renowacyjnych zasadniczo stosuje się na podłożach (ścianach) z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonowych, kamieni i bloczków betonowych wymurowanych na 
tradycyjnych zaprawach na spoiwie cementowym i/lub  wapiennym oraz na podłożach z betonu. 
Wytyczne producenta mogą wprowadzić dodatkowe ograniczenia lub zezwolić na stosowanie 
tynków renowacyjnych na innych podłożach. 
Przygotowanie podłoża 
Stare, zniszczone i zasolone tynki skuć do wysokości około 80 cm powyżej najwyższej 
widocznej lub ustalonej badaniami linii zasolenia i/lub zawilgocenia. Usunąć luźne i niezwiązane 
cząstki, zmurszałą zaprawę i fragmenty muru. Wykuć lub wydrapać skorodowaną zaprawę ze 
spoin na głębokość około 2 cm. Powierzchnię oczyścić mechanicznie (przetrzeć szczotką 
drucianą, zmyć wodą pod ciśnieniem – w zależności od jej stanu i umiejscowienia). Gruz 
usunąć z terenu budowy. Nie dopuszczać do kontaktu skutego, zasolonego gruzu ze zdrowymi  
elementami budynku. 
Tynków renowacyjnych nie wolno stosować miejscowo, tylko w miejscu wysoleń, lecz na 
wydzielonej (najlepiej architektonicznie) strefie, w której znajdują się uszkodzenia ścian (np. na 
cokołach). Zanieczyszczenia, stare powłoki malarskie (wykonane bezpośrednio na murze) 
usunąć mechanicznie, zmyć wodą z dodatkiem detergentu lub zastosować specjalistyczne 
preparaty (o ile nie wpłyną one szkodliwie na późniejsze funkcjonowanie systemu tynków) 
zalecane przez producenta systemu. 
Podłoże należy oczyścić z: 

 kurzu, luźnych i niezwiązanych cząstek, obcych ciał niestabilnych fragmentów cegieł itp. 
Zanieczyszczenia usunąć przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, mioteł, spłukanie 
wodą itp., 

 starych wymalowań, wykwitów, zanieczyszczeń olejowych, tłustych zabrudzeń itp. W 
zależności od rodzaju zanieczyszczeń usunąć je mechanicznie, przez zmycie wodą z 
dodatkiem detergentu lub stosując specjalistyczne środki zalecane przez producenta 
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systemu, z wykwitów solnych, mchów, glonów, porostów. Stwierdzone wykwity usunąć np. 
przez szczotkowanie na sucho szczotka drucianą. 

Neutralizacja skażeń biologicznych 
Po mechanicznym usunięciu skażeń biologicznych (mchów, porostów, grzybów pleśniowych 
itp.) zastosować środki biobójcze, zgodnie ze specyfikacjami producenta systemu i kartami 
technicznymi produktów. 
Powierzchniowa neutralizacja soli 
Przy średnim lub wysokim stopniu należy stosować układ warstw, który zabezpiecza warstwę 
świeżo nałożonego i nieposiadającego jeszcze właściwości hydrofobowych tynku przed 
penetracją rozpuszczonych soli. Można to uzyskać stosując specjalne preparaty na bazie 
związków baru i sześciofluorokrzemianu ołowiu, przekształcające na powierzchni przegrody 
sole rozpuszczalne w trudno rozpuszczalne. Należy je nakładać zgodnie z wymogami karty 
technicznej produktu i przestrzegając odpowiednich przepisów BHP z karty charakterystyki 
substancji niebezpiecznej. Po nałożeniu i odczekaniu okresu podanego w instrukcji należy 
ścianę przetrzeć np. drucianą szczotką (skutki reakcji z solami widoczne są w postaci 
znajdujących się na powierzchni kryształków), usuwając powstałe kryształki soli. Przy 
wysokim stopniu zasolenia konieczna może być ponowna impregnacja ściany. Preparaty te 
nie są skuteczne w odniesieniu do azotanów. Alternatywą jest wykonanie dodatkowej warstwy 
z tynku podkładowego lub renowacyjnego, pod warunkiem nieuwzględniania jej w ogólnej 
grubości warstw systemu. Zakłada się, że warstwa ta jest warstwą ochronną dla następnych, 
wliczanych do systemu. 
UWAGA: Ostateczne rozwiązanie materiałowo-techniczne dla konkretnego obiektu należy 
przyjąć w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Wyrównanie ubytków 
Przed rozpoczęciem prac polegających na uzupełnieniu ubytków, konieczne jest wykonanie 
na oczyszczonej powierzchni obrzutki.  
Uwaga: obrzutka jest składnikiem systemu tynków renowacyjnych niniejszej specyfikacji, 
jednakże w przypadku konieczności wyrównania powierzchni i/lub uzupełnienia ubytków musi 
ona być wykonana bezpośrednio na murze, następnie uzupełnia się ubytki i wykonuje 
właściwe warstwy systemu tynków renowacyjnych, jednakże bez ponownego wykonywania 
obrzutki.  
Ubytki wypełniać po związaniu i stwardnieniu obrzutki, chyba, że specyfikacja zastosowanego 
systemu wyraźnie nakazuje inaczej. 
Do uzupełniania ubytków należy stosować: 
a. przy niskim stopniu zasolenia: 

 tynk podkładowy lub  

 tynk renowacyjny 
b. przy średnim stopniu zasolenia: 

 tynk podkładowy lub  

 tynk renowacyjny 
c. przy wysokim stopniu zasolenia: 

 tynk podkładowy. 
Tynk renowacyjny może być stosowany jako warstwa wyrównawcza pod warunkiem, że jego 
sumaryczna grubość nie przekroczy 4 cm (za wyjątkiem spoin i lokalnych dużych 
nierówności). 
Nie zaleca się stosować do wypełniania ubytków tradycyjnych zapraw przygotowywanych na 
placu budowy. Sposób przygotowywania zaprawy na warstwę wyrównawczą oraz zalecenia 
wykonawcze podano. niniejszej specyfikacji. Przy szczególnie trudnych podłożach (mur 
niejednorodny pod względem materiałowym, z wtrąceniami, itp.) konieczne może być 
stosowanie zabezpieczonych antykorozyjnie siatek tynkarskich (np. Rabitza). Powierzchnia 
warstwy wyrównawczej musi pozostać szorstka, nie wolno jej zacierać. 
 
Warunki wykonywania systemu tynków renowacyjnych 
 
Układ i grubości warstw systemu tynków renowacyjnych 
Dla poszczególnych stopni zasolenia dobiera się układ i grubości warstw składników systemu. 
Określenie stopnia zasolenia  jest wykonywane na etapie przygotowywania dokumentacji 
projektowej robót. Minimalne grubości warstw tynku podkładowego i tynku renowacyjnego 
podano w tablicy 
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Stopień zasolenia Zalecany układ warstw Grubość warstw (mm) 

Niski obrzutka 
tynk renowacyjny 

≤5 
≥20 

Średni obrzutka 
tynk renowacyjny 
tynk renowacyjny 

≤5 
≥10-20 (pierwsza warstwa) 

≥10-20 (druga warstwa) 

Wysoki obrzutka 
tynk podkładowy 
tynk renowacyjny 

≤5 
≥10 
≥15 

 
Wykonywanie obrzutki 
Jej wykonanie jest konieczne, pełni rolę warstwy sczepnej. Obrzutkę wykonuje się jako 
półkryjącą lub całopowierzchniową, o grubości nie większej niż 5 mm. Musi być wykonana w 
sposób i z materiałów będących składnikiem systemu lub zaleconych przez producenta 
systemu. 
Spoiny muru nie mogą być wypełnione materiałem obrzutki. Obrzutkę wykonywać w 
temperaturze nie niższej niż+5°C (temperatura powietrza i podłoża). Należy przestrzegać 
wszystkich reguł sztuki budowlanej, takich jak przy wykonywaniu tynków zwykłych z zapraw 
na spoiwie cementowym i wapiennym podanych w ST „Tynki zwykłe wewnętrzne i 
zewnętrzne”  Świeżo ułożoną wyprawę chronić przed zbyt szybkim wysychaniem od wiatru, 
temperatury i nasłonecznienia. 
Wykonywanie pozostałych warstw systemu tynków renowacyjnych 
Warunkiem poprawnego wykonania tynków jest odpowiednie przygotowanie zaprawy 
tynkarskiej. 
Nie można podać jednolitych wymagań dotyczących jej przygotowania dla każdego rodzaju 
tynku, należy ściśle przestrzegać wytycznych i zaleceń podanych w specyfikacjach 
producentów systemów lub kartach technicznych stosowanych produktów. Chodzi tu przede 
wszystkim o narzędzia i sprzęt, (mieszarki, sprężarki, pompy tłocząco-mieszające, betoniarki), 
sposób dozowania wody i czas mieszania.  
Mniejsze ilości zapraw można przygotowywać zarabiając wodą suchą zaprawę w czystych 
pojemnikach lub wiadrach przy pomocy mieszarki wolnoobrotowej, przestrzegając jednak że 
podanego przez producenta sposobu dozowania wody, czasu mieszania i rodzaju narzędzi. 
Zastosowanie betoniarek wolnospadowych dozwolone jest tylko w przypadku takich zaleceń 
producenta. Niedopuszczalne jest stosowanie tynku nieodpowiednio napowietrzonego 
podczas mieszania/lub po przekroczeniu czasu obrabialności. Niedopuszczalne jest 
dodawanie wody w ilości przekraczającej zalecenia producenta, w celu poprawienia 
obrabialności zaprawy. Tynki wykonywać należy w temperaturze nie niższej niż +5°C 
(temperatura powietrza i podłoża) i nie wyższej niż +30°C, o ile specyfikacja zastosowanego 
systemu nie stanowi inaczej. Wiązanie i twardnienie tynku musi przebiegać w temperaturze 
nie niższej niż +5°C. 
Tynk/tynki nakłada się jedno- lub wielowarstwowo, układ i grubości warstw podano w  
niniejszej specyfikacji W jednym zabiegu nie wolno nakładać warstwy o grubości większej niż 
2-2,5 cm. Przy większych grubościach tynk należy nanosić etapowo. Uwaga: łączna grubość 
tynku renowacyjnego nie może być w żadnym miejscu mniejsza od podanej w niniejszej 
specyfikacji. 
Jeżeli tynki układane są maszynowo, to należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych 
producenta dotyczących możliwych do zastosowania agregatów tynkarskich, mieszarek, pomp 
tłoczących, średnicy i długości węży, typów i średnicy dysz. Końcówkę tynkarską należy 
prowadzić ruchem ciągłym wahadłowoposuwistym, zalecane odległości końcówki od 
powierzchni tynkowanej wynoszą: 

 przy nanoszeniu obrzutki i gładzi – przy średnicy dyszy 11-12 mm ok. 40 cm, – przy 
średnicy dyszy 13-14 mm ok. 30 cm. 

 przy nanoszeniu narzutu – przy średnicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, – przy średnicy 
dyszy13-14 mm ok. 18 cm.  

Jeżeli producent stawia inne wymogi aplikacyjne mają one bezwzględny priorytet. Ciśnienie 
należy dobierać zawsze dla konkretnego materiału i konkretnych warunków aplikacji (długość i 
średnica węży, typ i średnica dyszy itp.) Warstwę wyrównującą ubytki oraz wewnętrzne 
warstwy  bezpośrednio po stwardnieniu należy uszorstnić poziomymi ruchami i pozostawić do 
wyschnięcia.  
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Przy nakładaniu tynku jego powierzchni nie wolno wygładzać (można ją jedynie delikatnie 
zatrzeć), aby nie zamknąć porów i nie zmienić dyfuzyjności. Delikatne zatarcie zapobiega 
powstawaniu rys skurczowych. Silne zacieranie „na gładko” prowadzi do koncentracji spoiwa 
na powierzchni tynku i powstawania rys. Czas schnięcia przed nałożeniem kolejnej warstwy 
podany jest w specyfikacji producenta systemu lub karcie technicznej stosowanego produktu. 
Zazwyczaj przyjmuje się dobę na 1 mm, jednak w zależności od warunków cieplno-
wilgotnościowych czas ten może ulec zmianie. Szczególnie istotne jest zachowanie przerwy 
technologicznej przed nakładaniem warstwy wierzchniej (szpachli, wymalowania) lub przy 
większych (powyżej 20 mm) grubościach tynków. 
Tynk renowacyjny nie powinien stykać się z gruntem. Należy pozostawić tam szczelinę lub 
wykonać dodatkowo pas z powłoki uszczelniającej. Nałożony tynk należy chronić przed zbyt 
szybkim schnięciem czy przesuszeniem. Powierzchnię, w zależności od miejsca 
zastosowania, należy delikatnie zwilżać wodą lub osłonić siatkami. Zbyt szybkie odparowanie 
wody prowadzi do zaburzeń procesu wiązania, co powoduje spadek wytrzymałości tynku, 
niebezpieczeństwo powstania rys oraz pylenie się powierzchni. Wykorzystywanie ogrzewania 
pomieszczeń, w których w okresie zimowym wykonuje się prace renowacyjne, do skrócenia 
czasu sezonowania tynku przed dalszymi pracami może prowadzić do powstawania rys, 
zwłaszcza gdy ogrzewanie wykorzystywane jest w sposób intensywny i niejednostajny. 
Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek materiałów na bazie gipsu na powierzchniach 
otynkowanych lub stykających się z tynkiem renowacyjnym. Obsadzenia gniazdek, 
włączników, kratek wentylacyjnych, mocowania przewodów itp. wykonywać tylko za pomocą 
szybko wiążących zapraw na bazie cementu. 
Szpachlowanie powierzchni 
Do wygładzania powierzchni należy stosować szpachle systemowe, których właściwości 
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. Wytrzymałość 
szpachli powinna być nie wyższa od wytrzymałości właściwego tynku renowacyjnego. Do 
wykańczania powierzchni mogą być także stosowane cienkowarstwowe tynki strukturalne, o 
ile spełniają powyższe wymagania. Przed rozpoczęciem szpachlowania usunąć z podłoża 
kurz i ewentualne zabrudzenia. Podłoże zwilżyć wodą. Szpachlowanie rozpoczynać po 
całkowitym wyschnięciu i związaniu tynku renowacyjnego. Zazwyczaj szybkość schnięcia 
przyjmuje się 1 mm na dobę, jednak w zależności od warunków cieplno-wilgotnościowych 
czas ten może ulec zmianie. Wcześniejsze rozpoczęcie szpachlowania może doprowadzić do 
pojawienia się rys skurczowych na powierzchni szpachli. 
Zaprawę szpachlową przygotować w sposób opisany przez producenta systemu. Gotowa do 
nakładania szpachla musi mieć postać jednorodnej, homogenicznej masy.  Zazwyczaj nanosi 
się ją warstwą o grubości 1-2 mm, przy użyciu pacy metalowej. Po wstępnym wyschnięciu 
(czas podaje specyfikacja producenta systemu lub karta techniczna zastosowanej szpachli) 
powierzchnię zaciera się kolistymi ruchami za pomocą packi z filcem. Wytyczne natryskowego 
nakładania szpachli podaje specyfikacja producenta systemu lub karta techniczna stosowanej 
szpachli.  Stosowanie gładzi nie jest obligatoryjne, powierzchnia tynku może być pokryta 
bezpośrednio odpowiednią farbą, zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej specyfikacji. 
Wymalowania 
Do wymalowań nadają się zasadniczo wszelkiego rodzaju dyfuzyjne powłoki malarskie. Mogą 
to być, wg zaleceń: 

 farby wapienne, 

 farby wapienne z dodatkiem białego cementu, 

 dwuskładnikowe farby krzemianowe (pod warunkiem ich hydrofobizacji po wykonaniu 
powłoki), 

 wysokoparoprzepuszczalne i hydrofobowe dyspersyjne farby krzemianowe, 

 farby na bazie mikroemulsji silikonowej. 
Wymagania dotyczące wykonywania prac malarskich podane są w odrębnej ST „Roboty 
malarskie” Decyzję o wyborze konkretnego rodzaju farby podejmuje projektant. 
Wymagania dotyczące wykonania systemu tynków renowacyjnych. 

 Łączna grubość tynku musi spełniać wymagania z dokumentacji projektowej. 
Niedopuszczalne jest jakiekolwiek pocienienie zarówno pojedynczej warstwy jak i układu 
warstw. 

 Wygląd powierzchni tynku - Jeżeli nie stosowano szpachli wygładzającej dopuszczalne są 
jedynie miejscowe nierówności wynikające z techniki wykonywania tynku (np. ślady 
wygładzania kielnią) o głębokości do 1 mm i długości 5 cm, w ilości nie przekraczającej 3 
sztuk na 10 m otynkowanej powierzchni.  
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Ślady takie są niedopuszczalne dla warstw wygładzających. Jeżeli wykończeniem powierzchni 
jest tynk strukturalny, sposób kontroli powierzchni precyzuje odrębna specyfikacja techniczna 
dla tynku strukturalnego. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz 
kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikację 
techniczną. Powierzchnie tynku powinny być tak wykonane, aby stanowiły płaszczyzny 
pionowe lub nachylone pod zadanym kątem, albo tworzyły powierzchnie krzywe zgodnie 
z zadanym obrysem. 
Krawędzie przecięcia się otynkowanych powierzchni powinny być prostoliniowe lub w kształcie 
zadanych krzywych. Kąty utworzone przez te płaszczyzny powinny być proste lub mieć 
wartość określoną w dokumentacji. 
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.  
Odchylenia 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.). 

Naroża i wszelkie obrzeża powinny być wykonane i wykończone zgodnie z dokumentacją 
projektową, np. wykończone na ostro lub zaokrąglone. Tynki na stykach z powierzchniami 
inaczej wykończonymi (np. przy ościeżnicach, parapetach itp.) powinny być zabezpieczone 
przed odpryskami i pęknięciami np. przez pozostawienie szczeliny o szerokości 2-4 mm. 
Niedopuszczalne wady tynków renowacyjnych: 

 wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoża, trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i 
pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża 
 

5.3.     Gładź szpachlowa  
 
Wykonywanie gładzi szpachlowej 
Szpachlowanie ścian ma na celu poprawienie ich właściwości estetycznych oraz  technicznych. Do 
wykonania tych czynności używa się szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed przystąpieniem do 
szpachlowania należy odpowiednio przygotować podłoże. Od prawidłowego przygotowania zależy efekt 
końcowy oraz trwałość wykonanych prac. Podłoże kruche, pylące należy zagruntować odpowiednim 
mleczkiem gruntującym, rysy i pęknięcia należy pogłębić i poszerzyć. Miejsca te wzmacnia się wtapiając 
siatkę z włókna szklanego zaprawą gipsową. Tak przygotowane podłoże możemy szpachlować 
wcześniej wybraną szpachlą. Dla uzyskania gładkiej powierzchni ściany używamy siatek ściernych lub 
specjalnego papieru ściernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygładzenia  powierzchni 
ściany można zastosować szpachle akrylowe. Są to gotowe masy szpachlowe, które nakłada się cienka 
warstwa o grubości ok. 1 mm. Wykonywanie gładzi gipsowych, może odbywać się na podłożach 
mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, ściany betonowe, podłoża gipsowe. 
Należy zwrócić uwagę na działanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie należy stosować na 
elementy ze stali, a pozostające w kontakcie z gipsem, należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym. 
 
5.4.    Roboty malarskie  

 
5.4.1. Zalecenia ogólne 

 Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków, tj. po 
3-4 tygodniach dojrzewania. 

 Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka 
temperatura pow. 30 ºC oraz przeciągi.  

 Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC.  

 Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrznie 
malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów 
wentylacyjnych jest niedopuszczalne.  

 W temperaturze poniżej +5 ºC nie należy wykonywać robót malarskich. 

 Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękanie powłoki.  

 Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być  

 wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.  
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 Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie 
występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować.  

 Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, 
spękań i rozwarstwień, czyste i suche.  

 Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych  pod malowanie farbami emulsyjnymi 
powinna  być nie większa niż 4% masy, a farbami syntetycznym i nie większa niż 3% masy.  

 Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby.  

 Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym 
zakończeniu robót poprzedzających tj. po ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu podłoży, 
osadzeniu okien i drzwi.  

 Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu 
posadzek  i zawieszeniu sufitów podwieszonych.  

 Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni.  

 Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry i dróg 
oddechowych.  

 
5.4.2.  Zakres robót przygotowawczych 

Powierzchnie należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy, 
zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnię odkurzyć, drobne 
uszkodzenia wypełnić.  

 
5.4.3.  Zakres robót zasadniczych 

Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach 
nakładać 2 warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoże nanosząc 
farbę pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem.  
 

5.4.4.  Malowanie powierzchni stalowych (zabezpieczenie p-poż).  
Przygotowanie powierzchni 
Powłokę podkładową należy nakładać na przygotowaną powierzchnie zgodnie wymaganiami 
zawartymi w Warunkach technicznych producenta farby podkładowej. Minimalna grubość 
gruntu wynosi 0.06 mm suchej warstwy . Farbę można nakładać na warstwę podkładową, która 
powinna być sucha, pozbawiona śladów korozji, tłuszczu i kurzu. Zwrócić uwagę na ewentualne 
ograniczenia dotyczące czasu do nakładania kolejnych warstw na farby epoksydowe. W 
przypadku powierzchni ocynkowanych zalecane jest stosowanie gruntu, powierzchnie 
ocynkowane spasywowane lub dobrze odtłuszczone można malować farbą bezpośrednio na 
powierzchnie ocynkowaną. Jako farbę podkładową należy stosować farbę epoksydową lub inne 
typy farb epoksydowych podkładowych , zastosowanie innych podkładów prosimy uzgodnić z 
Doradcą Technicznym Producenta. Jako farbę nawierzchniową należy stosować farbę 
poliuretanową lub inną farbę poliuretanową – zaleca się uzgodnienie zamiany z Doradcą 
Technicznym. Grubości warstwy zależą od klasy korozyjności środowiska. W niektórych 
przypadkach dopuszczalne jest pozostawienie farby pęczniejącej bez warstwy nawierzchniowej 
. 
Warunki podczas malowania: 

 minimalna temperatura podłoża: +5 
o
C, co najmniej 3 

o
C wyższa od temperatury punktu 

rosy, 

 wilgotność względna powietrza: poniżej 85% 

 dobra wentylacja 

 w czasie malowania oraz w najbliższym czasie kilku godzin po wykonaniu malowania 
warstwę należy chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem wody (deszcz, śnieg 
przymrozki i inne). W przypadku warstwy wilgotnej np. po opadach deszczu należy odczekać 
do ponownego jej wyschnięcia. Nakładanie na mokrą lub wilgotną warstwę farby 
pęczniejącej farby nawierzchniowej, spowoduje jej odrywanie lub pękanie w późniejszym 
okresie eksploatacji. 

 
Dane fizykochemiczne: 
Kolor: Biały 
Części stałe, % obj.: 82 +- 2,5% 
Temperatura zapłonu: 4,4oC 
Gęstość: 1,345+/- 0,03 kg/dm3 
Czasy schnięcia w 20oC i wilgotności względnej 70 +/-5%, stopień: 
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 1 0,25 godz. 

 3 2 do10% godz. 

 7 24do10% godz. 
Dane aplikacji: 
Minimalny czas mieszania mieszadłem mechanicznym ok. 3 minut 
Metoda nakładania: Natrysk hydrodynamiczny, Pędzel, Wałek 
Przełożenie agregatu: ok. 66:1 
Ciśnienie: ok. 6,5 barów 
Średnica dyszy: 0,017” – 0,025” 
Przewód natryskowy: 3/8” 
Zalecane - usunąć filtry z agregatu do natrysku i pistoletu. 
Kąt natrysku należy dobrać do rodzaju malowanej konstrukcji. 
Czyszczenie narzędzi: Rozcieńczalnik dostarcza producent 
Zalecana grubość jednej warstwy: Natrysk hydrodynamiczny do około 450 μm suchej powłoki. 
Uwaga: Farba jest gotowa do aplikacji , nie zaleca się dodawania rozcieńczalnika. 
Wielowarstwowy zestaw zabezpieczenia ognioochronnego pełną odporność mechaniczną 
uzyskuje po dłuższym okresie wysychania to jest około 6 dni od dnia zakończenie prac. 
Ochrona powłoki ognioochronnej. 

Warstwa ogniochronna wymaga zabezpieczenia powłoką poliuretanową lub akrylową wtedy, 
gdy powłoka może być narażona na oddziaływanie warunków zewnętrznych lub 
w pomieszczeniach tam gdzie może występować na powierzchni skraplanie pary wodnej. 
Grubości warstwy nawierzchniowej są zależne od klasy korozyjności środowiska C 
60 μm _ w przypadku środowiska kategorii korozyjności C1, C2 i C3, 
80 μm _ w przypadku środowiska kategorii korozyjności C4, 
120 μm _ w przypadku środowiska kategorii korozyjności C5-I i C5-M. 
W przypadku środowisk kategorii korozyjności C1 i C2 (wewnątrz obiektów budowlanych) 
zabezpieczenie ogniochronne systemu może być wykonywane bez warstwy nawierzchniowej.  
Warunki BHP Przechowywania i Transportu 
Informacja o wykonanym zabezpieczeniu ogniochronnym powinna być umieszczona na 
obiekcie lub wpisana do dziennika budowy. Treść tej informacji powinna zawierać, co najmniej: 
nazwę Systemu według niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, klasę odporności ogniowej 
Systemu, nazwę firmy wykonującej System ogniochronny, datę wykonania Systemu 
ogniochronnego, protokół z odbioru wykonania Systemu ogniochronnego. Na życzenie klienta 
dostarczamy Nalepkę Informacyjną którą dodatkowo można oznaczyć zabezpieczony obiekt . 

 
5.4.5.   Odgrzybianie ścian 

Preparat odgrzybiający 

 nanosić pędzlem lub poprzez natrysk, w ilości minimalnej: na murach, tynku lub powłoce 
malarskiej co najmniej 0,8 litra na 1 m² , na drewnie – co najmniej 0,4 litra na 1 m²,  

 odczekać dobę, po czym usunąć ze ścian resztki grzyba za pomocą szczotki i czystej wody 
(nie stosować detergentów), 

 w przypadku środka odgrzybiającego - koncentratu należy go przed użyciem rozcieńczyć 
czystą wodą w stosunku 1:6 (1 część koncentratu na 6 części wody). 

 Wydajność: 5l –  ok. 6,25 m2 muru, tynku lub powłoki malarskiej.  
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna” 
 
6.2. Wymogi szczegółowe 
 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę 
postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót 
z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST.  
 
W szczególności obejmują:  

 badanie dostaw materiałów, 

 kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii), 
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 kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

 prawidłowości wykonania podłoża 

 przyczepności tynków do podłoża 

 grubości tynków+ 

 wyglądu powierzchni tynków, powierzchni malowanych ścian,  

 wykończenia tynków, ścian  w newralgicznych miejscach 

 ocenę estetyki wykonanych robót. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. 
 
6.3.   Badania w czasie odbioru robót tynkarskich  
 
Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoża, 

 prawidłowości wykonania tynków zwykłych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty ukończenia 
robót tynkowych. 
Badania w czasie odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzać należy 
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów: 

a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że 
przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 
2 niniejszej ST, 

b) czy w okresie wykonywania tynku zwykłego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła poniżej 
0°C. 

Opis badań 
a) Kontrola przygotowania podłoża.  
 Kontrola przygotowania podłoża obejmuje sprawdzenie czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, 

ewentualnie wyrównane, wzmocnione oraz czy ewentualne ubytki zostały uzupełnione.  
 Nierówności ścian nie powinny być większe niż 5 mm / m i 10 mm / kondygnację. Kontrolę 

nierówności ścian należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m.   
b) Kontrola przygotowania powierzchni  
 Pod wykonanie wyprawy tynkarskiej. Kontrola zagruntowania warstw gdzie nie użyto masy 

zbrojącej i wykonania wyprawy tynkarskiej obejmuje sprawdzenie czy cała powierzchnia została 
przygotowana w sposób właściwy oraz czy struktura i kolor wyprawy tynkarskiej odpowiadają 
zaleceniom projektowym. 

 Kontrolę należy przeprowadzić wizualnie, w świetle dziennym, okiem nieuzbrojonym z odległości 
minimum 1 metra od kontrolowanej powierzchni. Kontrolę odchylenia powierzchni tynku należy 
przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m. Nierówności nie mogą  być większe niż 3 
mm w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 2 metrowej łaty.  

c) Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża  
 należy przeprowadzać metodą podaną w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza 

się stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o 
dobrej przyczepności). Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy 
sprawdzić za pomocą przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania, tj. 
próba krzyżowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów 
przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynków, a co najmniej 500 gramów – po 28 dniach. Brak 
wypadania kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności. 

d) Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać młotkiem 
Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST. 
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e) Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych należy przeprowadzać na podstawie 
świadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek stwardniałej 
zaprawy. 

f) Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej 
wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o 
średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte lecz nie naruszone. Odsłonięte 
podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien 
być wykonany przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku badanej 
powierzchni otynkowanej należy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach. W 
przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde rozpoczęte 1000 
m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór. 

g) Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd powierzchni 
otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za pomocą oględzin 
zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku 
dłonią. Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub 
rozmywanie podczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób następujący: 

     powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast 
przeprowadzić próbę odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując uderzenie 
stempla o ciężarze 250 gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak wypadania 
kwadracików). 

h) Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy przeprowadzić wg 
PN-70/B-10100. 

i) Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach 
dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem 
wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej SST. 

 
Badania w czasie odbioru robót malarskich 
Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 0. 
„Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów 
i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy. Częstotliwość oraz zakres badań robót malarskich powinny być zgodne 
z PN-69/B-10280/Ap1:1999 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnym. Przed przystąpieniem do robót malarskich należy dokonać kontroli podłoży: 
Wygląd należy ocenić wizualnie, z odległości ok. 1m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 
powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 
czystej szmatki. Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W 
przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność przy użyciu wago-suszarki 
Badania jakości robót  
w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami 
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują: Sprawdzanie podłoży: tynki powinny 
dopowiadać wymaganiom normy PN-58/B-10100. powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 
zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników zaprawy) oraz 
osypujących się z ziaren piasku.  
Sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i odpowiadać próbie na 
wsiąkliwość wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie pokrytych 
podkładem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe 
tynku.  
Sprawdzanie powłok:  

 Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie wykazywać 
odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza 
się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni -Barwa powłok 
powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inspektorem nadzoru oraz 
powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i 
natężeniu -Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku -Badania 
powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach. Powłoki powinny 
mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe.  
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 Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, 
zarysowanie, zmywanie, przyczepność.  

 
6.4.  Roboty malarskie 

 
6.4.1.  Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:  

 dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,  

 dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.  
 

6.4.2.  Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%.  

 
6.4.3.  Badania powinny obejmować:  

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  

 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  

 dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi.  

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

 
Odbiór podłoża 

 Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom  
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy  podłoże  przed gruntowaniem oczyścić 

 Odbiór robót malarskich 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną 
do powłok o dobrej jakości wykonania.  

 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  

 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  

 Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża.  

 Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.  

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1.   Ogólne zasady obmiaru 
 
Ogólne zasady obmiaru podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury. 
 
7.2.      Jednostka obmiaru 
 
Jednostką obmiaru wszystkich Robót objętych niniejszą SST jest metr kwadratowy [m²]. 
 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
 
8.1.    Ogólne zasady przejęcia Robót 
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Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
 
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.    Zgodność robót 
 
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, 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 

8.5.    Odbiór robót malarskich  
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny, czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:  
zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w  
dokumentacji powykonawczej jakości zastosowanych materiałów i wyrobów prawidłowości 
przygotowania podłoży jakości powłok malarskich Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne 
mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 
zakończenia ich wykonywania. Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co 
najmniej +5 °C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. Ocena jakości powłok 
malarskich obejmuje:  

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego sprawdzenie zgodności barwy i połysku 

 sprawdzenie odporności na wycieranie  

 sprawdzenie przyczepności powłoki  
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 sprawdzenie odporności na zmywanie  
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:  

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym 
z odległości około 0,5 m.; 

 sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 
połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta;  

 sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 
należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby;  

 sprawdzenie przyczepności powłoki:  

 na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych -przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu 
pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z 
kwadracików nie wypadnie; 

 na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999 
sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za 
pomocą miękkiego pędzla;  

 powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie 
ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 
jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.  

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie należy uznać za 
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, 
całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane 
należy wykonać powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do ponownego odbióru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest umowa z Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-14503   Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
PN-B-14504   Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-B-30020  Wapno budowlane. Wymagania. 
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.    
PN/B- 10107   Badanie wytrzymałości na odrywanie  
PN-69/B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych.  
PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami  
PN-B-01302                Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-B-30042                Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-EN 971-1        Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy 

ogólne. 
PN-EN 1008:2004      Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100          Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502          Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003     Wapno budowlane. 
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SST 8  -  IZOLACJE  
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji przeciwwilgociowych związanych z  wykonaniem zadania. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich izolacji przeciwwilgociowych. Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem powłok, wykonywanych na miejscu. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

 izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej, 

 gruntowanie powierzchni pionowych ław, 

 izolowanie powierzchni pionowych i poziomych  masą asfaltowo-kauczukową, 

 mocowanie folii dachowej na krokwiach - membrana wodoszczelna, 

 izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej, 

 izolacje powierzchni poziomych z papy SBS, 

 iniekcja.  
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych 
oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”  
 

2.2. Folie paroprzepuszczalne i paroszczelne 
 
2.2.1. Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm 

Folia paroizolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród 
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczelność układu zapewnia się poprzez 
klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. 
Wymogi techniczne: 

 grubość 0,20 mm, 

 masa powierzchniowa 190 g/m
2
, 

 wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 60 N/mm, 

 przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1 m 

 w czasie 100 h nie przesiąka 
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 opór dyfuzyjny ≥ 600 m2 hPa/g 

 rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniające ognia 
 

2.2.2. Folia paroprzepuszczalna polietylenowa 
Folia paroprzepuszczalna – trójwarstwowa powłoka z polipropylenu pełni funkcję 
zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. 
Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalną 
wilgotność wewnątrz przegród budowlanych. Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie 
zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą 
uszczelniającą i obustronnie klejącą 
Wymogi techniczne: 

 grubość 0,40 mm, 

 masa powierzchniowa 85 g/m
2
, 

 wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne ≥ 120 N/mm, 

 wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne ≥ 100 N/mm, 

 równoważna warstwa powietrza 0,02 m, 

 paroprzepuszczalność ≥ 1700 g/m224h, 

 wysokość słupa wody wg DIN 20 811 >1000, 

 zakres temperatur -40 do +80 
o
C, 

 rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniające ognia, 

 odporność na promienie UV 4 miesiące. 
 

2.2.3.    Folia paroizolacyjna 
Zbrojona, czterowarstwowa folia paroizolacyjna z ekranem aluminiowym odbijającym 
promieniowanie cieplne. Folia o bardzo dużej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne. 
Warstwa aluminium zabezpieczona jest poliestrem przed korozją. Odbija do 30% szkodliwego 
dla ludzi promieniowania elektromagnetycznego oraz do 50% promieniowania cieplnego dzięki 
czemu zapewnia o 10% wyższą ochronę cieplną budynku. Dostępna w wersji Plus z paskiem 
klejącym. 
 

2.3. Folie hydroizolacyjne 
 
2.3.1.    Folia polietylenowa budowlana gr. min. 0,2 mm 

Folia izolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych 
przed przenikaniem wilgoci z wykonywanych warstw podkładów cementowych i betonowych, 
wody opadowej. Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy 
folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą 
Wymogi techniczne: 

 grubość 0,20 mm, 

 masa powierzchniowa 190 g/m
2
, 

 wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 60 N/mm, 

 przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1 m 

 w czasie 100 h nie przesiąka 

 opór dyfuzyjny ≥ 60 m
2
 hPa/g 

 rozprzestrzenianie ognia: nie rozprzestrzeniające ognia. 
 
2.3.2.    Folia kubełkowa  

Membrana profilowana (wytłaczana). Jej cechą charakterystyczną są tłoczenia o wysokości 
około 8 mm. Służy głównie do lepszej ochrony fundamentów (tłoczenia umożliwiają szybkie 
odparowanie wilgoci na wysokości całego izolowanego fundamentu): zabezpiecza np. 
zewnętrzną izolację przeciwwilgociową fundamentów przed uszkodzeniem mechanicznym w 
czasie zasypywania wykopów i osiadaniem ziemi. Często stosuje się ją także jako izolację 
tarasów, stropów i podłóg. Może także spełnić rolę pomocniczą w istniejącej hydroizolacji. 
Należy jednak pamiętać, że sama folia nie stanowi hydroizolacji. Folia ma po prostu 
"odprowadzić" wodę niżej, do systemu drenażowego. Do produkcji folii kubełkowej stosuje się 
polietylen o dużej gęstości HDPE (high density PE). Jest to materiał (o grubości ok. 0,4 – 0,5 
mm) odporny na wodę, a także obojętny na większość związków chemicznych występujących 
w gruncie. Dzięki temu, nie tylko nie ulega destrukcji, ale też nie rozwijają się na nim grzyby, czy 
bakterie. 
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Podstawowe zalety: 

 wysoka wytrzymałość mechaniczna 

 łatwy i szybki montaż możliwy w każdych warunkach atmosferycznych 

 odporność na kwasy znajdujące się w glebie 
szybkie i skuteczne odprowadzenie wody do systemu drenażowego 

 
2.3.3.   Listwa zamykająca do folii kubełkowej - 200 cm 
 Listwa zamykająca do folii kubełkowej doskonale podtrzymuje folię montowaną do fundamentu. 

 
2.4.     Masy uszczelniające  

 
2.4.1.   Masa uszczelniająca  

wysokoplastyczna, dwuskładnikowa masa uszczelniająca, niezawierająca rozpuszczalników i 
przez to przyjazna dla środowiska, przeznaczoną do trwałego i niezawodnego uszczelniania 
budowli. Przenosząca rysy, przyczepna, odporna na starzenie się, wodę i wszystkie normalnie 
występujące w gruncie substancje agresywne, aż do stopnia "mocno agresywne".  
Zalety: 

 spełnia wymagania DIN 18 195, stan na 08-2000 

 przyjazna dla środowiska, ponieważ nie zawiera rozpuszczalników i włókien azbestowych 

 nadaje się na wszystkie podłoża mineralne 

 można go stosować na podłożach suchych i lekko wilgotnych 

 wysokoelastyczny, rozciągliwy i pokrywający rysy 

 nie wymaga warstwy tynku na murze 

 nadaje się na powierzchnie pionowe i poziome 

 dzięki reakcji chemicznej po krótkim czasie jest odporny na deszcz 

 sucha pozostałość ok. 90% 
Dane techniczne 

 Rodzaj 2-składnikowa masa bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym (KMB). 

 Skład tworzywa sztuczne, wypełniacze 

 Kolor czarny 

 Czas możliwej obróbki temp. 20°C -1 -2 godzin 

 Temperatura powietrza i obiektu w trakcie stosowania +1°C do +35°C 

 Temperatura materiału w trakcie stosowania +3°C do + 30°C 

 Zużycie 3,5-4,5 l/m
2
 w zależności od obciążenia wodą 

 Czas schnięcia* przy +20°C i 70% wilgotności względnej powietrza ok. 3 dnI 
 
2.4.2. Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniająca 

 elastyczną, dwuskładnikową masą uszczelniającą, przeznaczoną do trwałego i 
niezawodnego uszczelniania budowli. Materiał nie zawiera rozpuszczalników, przez co nie 
wpływa negatywnie na środowisko. Masa cechuje się zdolnością mostkowania rys, dobrą 
przyczepnością do podłoża, odpornością na starzenie się, wodę i normalnie występujące w 
gruncie agresywne substancje, aż do stopnia "mocno agresywne" według normy DIN 4030.  

Szczególne właściwości 

 przyjazny dla środowiska, nie zawiera rozpuszczalników, 

 elastyczny, mostkuje rysy, 

 o wysokiej zawartości części stałych - 90%, 

 do zastosowań na wszystkich podłożach mineralnych, 

 do zastosowań na podłożach suchych i lekko wilgotnych, 

 do zastosowań na powierzchniach pionowych i poziomych, 

 może być stosowany na nieotynkowanym murze, 

 wiąże na skutek reakcji chemicznej - po krótkim czasie jest odporny na deszcz. 
Rodzaj materiału: dwuskładnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniająca (KMB) 
Baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze 
Gęstość gotowej do nakładania masy: ok. 0,7 kg/dm

3
 

Obciążalność mechaniczna  (powierzchniowa): 0,6 MN/m
2
 

Zastosowanie  
Do uszczelnień zewnętrznych budynków, budowli i ich części stykających się z gruntem: 

 ścian fundamentowych, 
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 płyt fundamentowych, 

 ścian piwnic, 

 stropów garaży podziemnych. 
Do uszczelnień międzywarstwowych (pod jastrychem): 

 w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, 

 na balkonach, 

 na tarasach. 
 
2.4.3.  Dyspersyjna masa  asfaltowo-kauczukowa  

Masa asfaltowo-kauczukowa - gotowa do użycia wodną dyspersją asfaltów, modyfikowanych 
kauczukiem syntetycznym oraz organicznymi i nieorganicznymi dodatkami modyfikującymi, 
które dobrane zostały tak, aby zagwarantować maksymalną wygodę pracy i właściwe parametry 
eksploatacyjne. Dzięki właściwością tiksotropowym daje się nanosić na podłoża o dowolnych 
spadkach – powłoka nie spływa nawet przy wysokiej temperaturze, a w niskiej zachowuje swoją 
elastyczność. Jest odporna na działanie czynników atmosferycznych, wody, słabych kwasów i 
zasad oraz na działanie substancji agresywnych znajdujących się w glebie. Masę asfaltowo-
kauczukową można bez obawy stosować w bezpośredniej  styczności ze styropianem. Produkt 
posiada atest na stosowanie  w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.  
Dane techniczne 

 Zużycie produktu około 0,8–1,2 kg / m2 przy 1 warstwie 

 Grubość warstwy 1 mm 

 Ilość warstw 2–4 

 Temperatura stosowania od +5 °C do +30 °C  

 Czas schnięcia 4–6 godzin 
Fundamenty, podziemne części budowli, hydroizolacje podposadzkowe tarasów, łaźni itp.: 
Podłoże może być zarówno suche, jak i wilgotne. Nie mogą na nim występować zastoiny 
wodne, nie może być zmrożone ani oszronione. Ściany fundamentowe powinny być 
otynkowane. Kurz, pył i ostre krawędzie usunąć. Wszelkie braki w podłożu szczelnie 
zaspoinować, powierzchnie o charakterze porowatym wyrównać zaprawą cementową. 
Wszelkiego rodzaju kąty (styki ścian między sobą, styki ścian z ławą fundamentową, itp.) 
wyoblić wykonując tzw. fasetę z zaprawy cementowej. Do każdego rodzaju zastosowań 
niezbędne jest zagruntowanie podłoża roztworem masy asfaltowo-kauczukowej: woda = 1:2 lub 
:woda = 1:10. W przypadku stosowania masy asfaltowo-kauczukowej: podczas upałów przed 
rozpoczęciem robót zalecamy zwilżyć podłoże. Masę nanosić przynajmniej w dwóch warstwach 
pamiętając o zbrojeniu wszystkich katów pasami z tkaniny technicznej wtapiając je w świeżą 
masę. Każdą następną warstwę nakładamy po wyschnięciu poprzedniej. Po nałożeniu warstwy 
ostatniej odczekać kilka dni dając czas na odparowanie resztek wilgoci z całej grubości powłoki. 
W temperaturach poniżej +20 °C i wilgotności wzgl. powietrza powyżej 60 % czas odparowania 
wydłuża się. Podczas obsypywania ziemią należy zachować szczególną ostrożność, żeby nie 
uszkodzić warstwy izolacji. 

 
2.4.4.   Lepik na zimno  

Produkt spełnia wymogi normy: PN-B-24000DN:1997 
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa do przyklejania płyt styropianowych oraz 
wykonywania powłok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. Idealnie nadaje się do stosowania 
na podłożach o skomplikowanych kształtach i dowolnych spadkach - dzięki własnościom 
tiksotropowym powłoka nie spływa nawet z pionowych powierzchni.  
Zalety 

 niweluje pęknięcia podłoża do 2mm, 

 nie spływa z pionowych powierzchni, 

 bez rozpuszczalników, 

 stosowany do ciężkich izolacji przeciwwodnych, 

 można stosować na lekko wilgotnych podłożach. 
Zastosowanie 

 przyklejanie płyt styropianowych i ekstrudowanych do betonu, ścian murowanych, 

 hydroizolacje podziemnych części budowli (ław, ścian fundamentowych itp.) 

 hydroizolacje posadzek na gruncie w piwnicach, garażach itp., 

 hydroizolacje podposadzkowej tarasów, balkonów. 
Skład: 



IZOLACJE  PRZECIWWILGOCIOWE   

 
 

PRZEBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NR 1 ORAZ BUDYNKU DAWNEJ KUŹNI NA POTRZEBY WYDZIAŁU 

MECHANICZNEGO  AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE  PRZY UL. WILLOWEJ 2-4, działka nr 4/11; 4/14 obręb 3018    

Strona 140 

 asfalt, kompozycja dyspersji kauczuków, woda, dodatki 

 Gęstość 1,0 – 1,1 g/cm3 

 Temperatura podłoża i powietrza podczas układania od +5°C do +30°C 

 Grubość warstwy 2mm 

 Czas schnięcia 3- 5 dni 

 Ilość warstw min 2, 
Przygotowanie podłoża 
Przy nakładaniu na betony i tynki musi być zakończony proces wiązania cementu. Podłoże nie 
może być zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody. Usunąć luźne 
elementy, ostre krawędzie, zanieczyszczenia i pył, części metalowe odrdzewić. Ubytki 
wyspoinować, powierzchnie porowate wyrównać zaprawą cementową. Podłoże zagruntować 
gruntem głęboko penetrującym lub rozcieńczonym (nie stosować gruntów rozpuszczalnikowych) 
i poczekać do jego wyschnięcia. 
Aplikacja 
Nałożoną masę chronić przed intensywnym suszeniem, nasłonecznieniem, opadami 
atmosferycznymi i mrozem do czasu całkowitego związania. Przyklejanie płyt styropianowych – 
prace rozpocząć od dna wykopu. Masę nakładać punktowo na płyty styropianowe. Płyty 
przykładać do podłoża i dociskać je  ruchem kolistym. Czas wiązania wynosi ok. 3-5 dni. 
Stosować na zimno. 
Wykonywanie hydroizolacji – stosować na zimno. Po należytym wyschnięciu warstwy 
gruntującej, nakładać masę pacą lub kielnią, starając się zachować jednakową grubość 
nakładanej warstwy (ok. 1 mm). Grubość warstwy kontrolować przez sprawdzanie zużycia masy 
(1,5 kg/m2/warstwę). Masę nałożyć w minimum 2 warstwach, każdą następną prostopadle do 
poprzedniej. Kolejne warstwy nakładać po należytym wyschnięciu poprzedniej (warstwa 
o grubości 1 mm schnie ok. 2 dni w temp. +23

o
C). 

Ograniczenia stosowania 

 Nie stosować w kontakcie ze smołą i do pap smołowych. 

 Przed użyciem należy zapoznać się z kartą techniczną producenta i wykonać próbę. 
            Nie prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych lub silnego nasłonecznienia 
 
2.5. Papy, grunty  
 
2.5.1.   Grunt SBS 

Przeznaczenie: 
Asfaltowy roztwór gruntujący modyfikowany kauczukiem SBS 
Zakres stosowania: 
Beton: 

 gruntowanie nowych podłoży pod każdy rodzaj pap asfaltowych, 

 wykonanie lekkich izolacji przeciwwilgociowych ław budowlanych, ścian i fundamentów, 

 wykonanie lekkich izolacji przeciwwilgociowych balkonów, loggi i tarasów, 

 wykonanie izolacji kręgów betonowych do studni, studni kanalizacyjnych, płyt obornikowych, 
zbiorników na gnojowicę (na zewnątrz), 

 gruntowanie płyt betonowych mostów pod papy mostowe. 
Renowacja starych pokryć dachowych: 

 oczyszczanie i gruntowanie podłoży pod każdy rodzaj pap asfaltowych. 
Stal: 

 gruntowanie remontowanych i nowych blach stalowych oraz ocynkowanych pod papy 
termozgrzewalne (pasy nadrynnowe, opierzenia, obróbki dekarskie), 

 zabezpieczanie stalowych elementów ogrodzeniowych – siatki, słupy, 

 zabezpieczanie powierzchni metalowych, np. elementów poręczy, barier energochłonnych, 
konstrukcji stalowych. 

Drewno: 

 impregnacja powierzchni drewnianej, 

 architektura ogrodowa – altany, szopy, elementy ogrodzeń, 

 palisady – drewno w gruncie (po kilkukrotnym naniesieniu). 
 
2.5.2. ABIZOL R masa gruntująca, asfaltowo-kauczukowa 
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Roztwór bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych 
substancji umożliwiających głęboką penetrację podłoża i stosowanie na lekko wilgotnych 
podłożach, do gruntowania pod warstwy powłok bitumicznych i papy termozgrzewalne. 
Produkt jest idealny w polskich warunkach klimatycznych – tworzy warstwy izolacji o dużej 
odporności na spękania powstające na skutek mrozów (analogicznych do uszkodzeń dróg 
asfaltowych). Powstałe powłoki są elastyczne, silnie związane z podłożem i niwelują jego 
mikropęknięcia. 
Zalety 

 głęboka penetracja podłoża 

 działa na lekko wilgotnych podłożach 

 powłoka odporna na słabe kwasy i zasady 

 zwiększa przyczepność podłoży 
Zastosowanie 

 gruntowanie podłoży betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy 
hydroizolacyjne – ławy, fundamenty, podziemne części budowli 

 wykonywanie samodzielnych powłok hydroizolacyjnych typu lekkiego 

 podkład pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne 
 

            DANE TECHNICZNE 

Skład 
 

asfalt, kauczuk syntetyczny, 
rozpuszczalnik organiczny, modyfikatory 

Kolor czarny 

Konsystencja Ciecz 

Gęstość 0,93–1,0g/cm3 

Pozostałoś suchej masy max.46% 

Temperatura powietrza i podłoża podczas 
stosowania 

od +5°C do +35°C 

Pyłosuchość po 6 h 

Czas schnięcia 12 h 

Zużycie 0,2-0,3kg / m² na jedną warstwę 

Ilość warstw 
-gruntowanie 
-powłoki hydroizolacyjne typu lekkiego 

 
1 warstwa 
2-3 warstwy 

Czyszczenie narzędzi benzyną lakową lub innym 
rozcieńczalnikiem organicznym 

 
 
2.5.3.  Membrany 

 Dachowa nie zbrojona membrana EPDM stosowana w systemach: 
balastowym, mechanicznego mocowania oraz pełnego klejenia jak określono w EN 13956 

 

Właściwości 
 

Metoda badań Jednostka Wartość 
MLV 

Zewnętrzna próba ogniowa EN 13501-5  FROOF 

Klasyfikacja ogniowa EN 13501-1  F 

Odporność złącza na rozrywanie EN 12316-2 N/50mm ≥50 

Odporność złącza na ścinanie EN 12317-2 N/50mm ≥ 200 

Wytrzymałość na rozciąganie (w obie strony) EN 12311-2(B) N/mm² ≥8 

Wydłużenie przy zerwaniu (w obie strony) EN 12311-2(B) % ≥ 300 

Odporność na siłę uderzeniową 
–miękkie podłoże 

EN 12691 (B) 
 

mm ≥ 1700 
 

Odporność na siłę uderzeniową 
–twarde podłoże 

EN 12691 (A) mm ≥ 200 

Odporność na pęknięcia (w obie strony) EN 12310-2 N ≥ 40 

Odporność na przerastanie korzeniami EN 13948  Zaliczony 

Elastyczność w niskich temp EN 495-5 °C ≤ -45 

 

 Syntetyczna Membrana Icopal Fundament 1250 
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Przeznaczona jest do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych 
fundamentów na zewnątrz oraz wewnątrz obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

 6 warstw syntetycznej membrany LDPE 

 1 warstwy folii aluminiowej 

 1 warstwy siatki poliestrowej, 

 grubość 1,45mm, 

 średnia wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż/w poprzek  700/700 (N/50), 

 średnia długość zrywająca wzdłuż/w poprzek  1000/900 (N/50), 

 średnie wydłużenie wzdłuż/w poprzek  12/12 (%), 
 
2.5.3.   Papa podkładowa,  

Papa na osnowie z włókniny poliestrowej wzmacnianej nićmi szklanymi, z obustronną powłoką z 
masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona 
wierzchnia pokryta jest drobnoziarnistą posypką mineralną, strona spodnia jest profilowana i 
zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego.  

 Reakcja na ogień  zgodna z PN-EN 13501-1+A1:2010, klasa F. 

 Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:  maksymalna siła rozciągająca PN-EN 12311-1: 
2001 

   -kierunek wzdłuż  700 ± 250. 
                 -kierunek w poprzek 500 ± 250 (N/50 mm).  

 Właściwości mechaniczne przy  rozciąganiu: wydłużenie PN-EN 12311-1: 2001. 
-kierunek wzdłuż, 35 ± 10 
-kierunek w poprzek 45 ± 10 (%). 

-     Grubość  PN-EN 1849-1: 2002 - 5,2 ± 6,2%mm. 
 
Papa asfaltowa wierzchniego krycia 
Papa na osnowie z włókniny poliestrowo-szklanej z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z 
asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest 
gruboziarnistą posypką mineralną oraz wzdłuż jednej krawędzi nałożony jest pasek folii o 
szerokości ok. 120 mm, strona spodnia zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego.  
Przeznaczenie i zakres stosowania: wykonywanie jednowarstwowych wodochronnych pokryć. 
dachowych. 

 Reakcja na ogień  zgodna z PN-EN ISO 11925-2:2004, PN-EN 13501-1+A1:2009, klasa F. 

 Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:  maksymalna siła rozciągająca PN-EN 12317-
1:2001 

   -kierunek wzdłuż  900 ± 200 
                 -kierunek w poprzek 900 ± 200 (N/50 mm).  

 Właściwości mechaniczne przy  rozciąganiu: wydłużenie PN-EN 12311-1: 2001 
-kierunek wzdłuż, 1000 ± 200 
-kierunek w poprzek 800 ± 100 (%). 

-      Grubość  PN-EN 1849-1: 2002 -  5,2 ± 0,2mm. 
 

Papa podkładowa, do mocowania mechanicznego, osnowa – włóknina poliestrowa wzmocniona 
180 g/m

2
, zawartość asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m

2
, gr. 3 mm.  

 
2.6. Materiały do iniekcji 

 
Odtwarzanie izolacji metodą iniekcji może być wykonywane z jedno- lub dwuskładnikowych wyrobów o 
konsystencji: 

 płynnej, wytwarzanych na bazie żywic, silikonów itp., gotowych do stosowania preparatów w formie 
dostarczonej przez producenta bądź po ich rozcieńczeniu lub zmieszaniu składników, 

 sypkiej, przeznaczonych do zmieszania z wodą lub innym składnikiem płynnym preparatów na 
bazie cementu. 

Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do iniekcji 
Wyroby do iniekcji mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 
(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
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 spełniaj wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 
iniekcyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), Niedopuszczalne jest stosowanie do robót 
iniekcyjnych preparatów szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi oraz materiałów nieznanego 
pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 
Warunki przechowywania wyrobów do robót iniekcyjnych 
Wszystkie preparaty do iniekcji powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych (szczególnie worków z 
materiałami sypkimi) powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby iniekcyjne 
konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w 
temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na 
paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż10.  
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić 
skład chemiczny wody 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1.   Ogólne wymagania 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna". 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym 
sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą SST. 
  
3.2.   Sprzęt do wykonywania robót 
 
Do robot izolacyjnych przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego sprzętu: poziomice, 
sznurki, łopaty, wiadra, taczki, pace stalowe, mieszalniki ręczne (wiertarka z mieszadłem do zapraw, 
klejów), pojemniki plastikowe do przygotowywania zaprawy klejowej, kielnie, kielnie trapezowe, kielnie 
sztukatorskie do nanoszenia kleju (placków i rolek) na styropian, paca szlifierska do styropianu, lub 
szlifierka elektryczna, piłka ręczna 
do cięcia styropianu, wiadra, pędzle, szczotki. 

 
4. TRANSPORT 

 
4.1.  Ogólne wymagania 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
 
4.2.  Pakowanie i magazynowanie materiałów 
 
4.2.1.   Masa uszczelniająca   

Jest dostarczana w 30-litrowych pojemnikach typu kombi, które zawierają masę bitumiczną i 
proszek reaktywny. Przechowywać w suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w 
pojemniku oryginalnie zamkniętym można przechowywać do co najmniej 6 miesięcy. 

 
4.3.  Transport materiałów 
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Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do 
polskich przepisów przewozowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna". 
 
5.2. Przygotowanie podłoża pod izolację 
 
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki 
betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części 
fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy 
i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich 
narzędzi np. ręcznej szlifierki. Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać 
zaprawą cementową, a następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, 
równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. 
Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. Do tworzenia wyobleń 
najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia powinien wynosić 
maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy cementowej lub zastosować prefabrykowane 
polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do podłoża. 
 
5.3. Masa uszczelniająca 
 
5.3.1. Przygotowanie podłoża  

Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, 
krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części 
fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki 
zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą 
odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki diamentowej produkcji. 
 

5.3.2. Mieszanie  
Do komponentu płynnego dodaje się komponent proszkowy i miesza za pomocą wiertarki z 
nałożonym mieszadłem, aż do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym 
opakowaniu są dostosowane do siebie ilościowo. Przy ilościach mniejszych należy 
przestrzegać podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego 
materiału wynosi 1 do 2 godzin.  
 

5.3.3. Gruntowanie podłoża  
Jako powłokę gruntującą nanosi się szczotką lub szerokim pędzlem, rozcieńczony wodą w 
stosunku 1:10. Podłoża, które wymagają wzmocnienia (np. beton porowaty lub podłoża 
łuszczące się), należy zagruntować.  Po wyschnięciu powłoki gruntującej następuje nanoszenie 
materiału za pomocą gładkiej kielni. 
 

5.3.4. Szpachlowanie drapane  
Żeby zapobiec tworzeniu się pęcherzy na powierzchniach o dużych porach, nierównych, jak i na 
bloczkach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypełniające 
(szpachlowanie drapane). Szpachla wypełniająca musi wyschnąć, zanim będzie można 
rozpocząć następny etap pracy. W przypadku nieotynkowanego muru z bloków 
wielkowymiarowych należy zamknąć spoiny pionowe o rozwartości poniżej 5 mm poprzez 
szpachlowanie wypełniające. Przy rozwartości powyżej 5 mm należy je zamknąć poprzez 
szpachlowanie wypełniające, np. naszą kompensującą skurcz, nieprzepuszczającą wody, 
wyrównawczą masą szpachlową Stosowanie naszej masy uszczelniającej na tego rodzaju 
podłożach, na murze z bloków betonowych i bloków z lekkiego betonu jamistego oraz 
porowatych blokach betonowych polecamy przy oddziaływaniu wilgoci gruntowej i wody 
niebędącej pod ciśnieniem. Przy wodzie pod ciśnieniem, na blokach betonowych i z lekkiego 
betonu jamistego należy najpierw stworzyć zwartą powierzchnię, np. przez nałożenie tynku z III 
grupy zapraw. Nakładanie uszczelnienia z materiału następuje zgodnie z normą DIN 18195-3, 
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wydanie 2000-08 i z ogólnymi wytycznymi wykonywania powłok grubowarstwowych w co 
najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien być przeprowadzony 
najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej w pierwszym procesie 
roboczym. W przypadku obciążenia spiętrzoną (napierającą) wodą przesączającą się i wodą 
gruntową przed drugim procesem roboczym roboczym należy zatopić wkładkę wzmacniającą z 
siatki z polipropylenu. Masa osiąga swoje ostateczne właściwości po pełnym związaniu i 
wyschnięciu. Dopiero później można przystąpić do przyklejania płyt ochronnych i izolacyjnych 
oraz do zasypywania wykopu budowlanego z ewentualnym wykonaniem drenażu. Należy 
uważać, aby pod warstwę izolacyjną nie podeszła woda deszczowa. Nie powinna ona również 
pozostać na zimę bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypać bezpośrednio na stwardniałą 
izolację gliny, gruzu ani żwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego nasłonecznienia należy 
roboty izolacyjne, zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywać wczesnym 
ranem lub późnym wieczorem albo stosować zacienienia. 
 

5.3.5. Uszczelnienie ścian  
W przypadku uszczelnienia przeciwko wilgoci gruntowej (DIN 18195-4,wydanie 2000-08) Masa 
nakładana jest po wyschnięciu warstwy gruntującej w dwóch procesach roboczych na płytę 
denną w postaci równomiernej i niezawierającej porów powłoki uszczelniającej. Na 
wyschniętym uszczelnieniu jako warstwę ochronną i poślizgową układa się dwuwarstwowo folię 
polietylenową a następnie wykonuje jastrych pływający.  
 

5.3.6. Kontrola 
Grubości nakładanej warstwy Kontrola grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym 
następuje poprzez pomiar ilości zużytego materiału oraz pomiar grubości wilgotnej powłoki. W 
przypadki ręcznej obróbki materiału nie można wykluczyć odchyleń od normatywnej grubości 
nakładanej warstwy. Pomiar grubości wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniającej, zgodnie z 
normą DIN 18195-3 wydanie 2000-08, następuje w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie 
lub na każdych 100 m

2
 przekątnie podzielonej uszczelnianej powierzchni. 

 
5.3.7. Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych 

 Szczeliny dylatacyjne można trwale i niezawodnie uszczelnić taśmą izolacyjną. Jest ona 
naklejona na krawędziach szczeliny i później łączona z izolacją powierzchniową. 

 
5.4. Izolacje z folii 
 
Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw 
przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża. Folia paroprzepuszczalna 
pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. 
Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalną wilgotność 
wewnątrz przegród budowlanych. Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje 
zaprojektowane zostały jako jednowarstwowe. Folia układana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii 
winny być wstępnie naprężone do uzyskania powierzchni bez pofalowań i załamań. Arkusze na 
powierzchniach ze spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem spływu wód. Szczelność układów 
zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie 
klejącą. Zakład arkuszy winien wynosić min. 15 cm. Wolne krawędzie arkuszy folii powinny być 
szczelnie mocowane do elementów okalających taśmą klejącą aluminiową. Uszkodzenia folii można 
naprawiać stosując łaty z zastosowanej folii klejone taśmą dwustronną. Geowłókninę układa się 
analogicznie jak folię polietylenową, na sucho, bez klejenia arkuszy między sobą. Minimalny zakład 
arkuszy powinien wynosić 10 cm. 
Folia kubełkowa 
Folię wytłaczaną (zwaną również membraną kubełkową) układa się wytłoczeniami skierowanymi 
w kierunku ściany fundamentowej. W rozwiązaniu tym folia separuje grunt od konstrukcji, natomiast 
pustka powietrzna umożliwia wentylowanie ściany. Folię mocuje się do podłoża za pomocą gwoździ lub 
kołków. Zastosowanie łączników mechanicznych wymaga oczywiście użycia podkładek 
uszczelniających. Miejscami, w których mocuje się folię, są wytłoczenia (punkty bezpośrednio 
przylegające do ściany). 
W przypadku, gdy czasowo występuje wysoki poziom wód gruntowych, można ułożyć folię odwrotnie, 
używając przy tym dodatkowej  warstwy geowłókniny sepracyjnej (sposób taki stosuje się m.in. do 
hydroizolacji i odwodnień przyczółków mostów).  Wówczas folię wytłaczaną mocuje się do ściany płaską 
stroną (w tym przypadku membranę przytwierdza się również w miejscach bezpośrednio przylegających 
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do ściany; wytłoczenia skierowane są tym razem od ściany), a  jej powierzchnię od strony gruntu 
nakrywa się geowłókniną. Szczelina pomiędzy włókniną a wytłoczeniami folii umożliwia swobodny 
odpływ wód gruntowych do zainstalowanych rur systemu drenarskiego (drenaż opaskowy). Tym 
sposobem uzyskuje się nowoczesny system hydroizolacyjny, który znacznie zwiększa trwałość 
fundamentów i spowalniający ich erozję. 
 
5.5. Ułożenie izolacji z masy uszczelniającej 

 
Przed wykonaniem robót hydroizolacyjnych należy określić czy występuje obciążenie wilgocią (wilgoć 
gruntowa, niezalegająca woda opadowa) czy wodą wywierającą parcie hydrostatyczne (zalegająca 
woda opadowa, poziom wody gruntowej powyżej poziomu posadowienia). Sposób wykonania 
hydroizolacji zależy od warunków gruntowo-wodnych. 

a) Obciążenie wilgocią lub niezalegającą wodą opadową 
Podstawowym wymogiem jest występowanie poniżej poziomu posadowienia gruntów 
przepuszczalnych (np. piasek, żwir) pozwalających na tak szybkie odprowadzenie wody 
opadowej, że nie wywiera ona parcia hydrostatycznego na hydroizolację (norma DIN 18195-4). W 
przypadku, gdy zbyt mała przepuszczalność gruntu może powodować spiętrzenie wody 
opadowej, dla izolacji przeciwwilgociowej konieczne jest wykonanie drenażu. Dla takiego 
przypadku obciążenia wilgocią powłoka wodochronna wykonywana jest przez dwukrotne 
nałożenie (na zagruntowanie podłoże). Łączna grubość warstwy po wyschnięciu powinna 
wynosić przynajmniej 3 mm. 

b) Obciążenie wodą nie wywierającą ciśnienia 
Do tego przypadku zaliczyć można obciążenie powierzchni np. balkonów i tarasów, jak również 
powierzchnie posadzek i ścian pomieszczeń mokrych oraz narażonych na obciążenie wodą 
rozbryzgową (norma DIN 18195-5). Woda opadowa, rozbryzgowa lub służąca np. do zmywania 
powierzchni nie wywiera parcia hydrostatycznego. Dla takiego przypadku obciążenia wilgocią 
powłoka wodochronna wykonywana jest przez dwukrotne nałożenie (na zagruntowanie podłoże) 
izolacji.  Łączna grubość warstwy po wyschnięciu powinna wynosić przynajmniej 3 mm. W 
narożnikach należy stosować wkładkę zbrojącą. 

c) Obciążenie zalegającą wodą opadową 
Obciążenie zalegającą wodą opadową występuje, gdy w poziomie posadowienia lub poniżej 
znajdują się grunty mało przepuszczalne lub nieprzepuszczalne dla wody, i podczas opadów 
dochodzi do spiętrzenia się wód opadowych, co skutkuje wywieraniem parcia hydrostatycznego 
na hydroizolację (norma DIN 18195-6 ”). Poziom wody gruntowej dla tego przypadku obciążenia 
powinien znajdować się przynajmniej 30 cm poniżej izolacji poziomej ław lub płyty 
fundamentowej. 
Powłoka wodochronna wykonywana jest przez dwukrotne nałożenie (na zagruntowanie podłoże). 
W środek warstwy hydroizolacji należy wtopić wkładkę zbrojącą– przed nałożeniem ostatniej 
warstwy w świeżo nałożoną warstwę wtopić wkładkę zbrojącą i nałożyć masę hydroizolacyjną 
tak, aby oczka siatki nie były widoczne. Łączna grubość warstwy po wyschnięciu powinna 
wynosić przynajmniej 4 mm. 

d) Obciążenie wodą pod ciśnieniem 
Występuje, gdy wywierane jest stałe parcie hydrostatyczne wody na powłokę hydroizolacji, np. 
gdy poziom wody gruntowej znajduje się powyżej poziomu posadowienia (norma DIN 18195-6”). 
Dla tego przypadku, jak również w przypadku hydroizolacji dachów garaży podziemnych warstwę 
hydroizolacji wykonuje się jak dla obciążenia zalegającą wodą opadową.  

Wskazówki wykonawcze 
1. Podłoże  

Podłoże musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju, tłuszczu, luźnych i niezwiązanych cząstek 
oraz innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność. Z powierzchni betonowych usunąć 
mleczko cementowe. Stare powłoki smołowe bezwzględnie usunąć. Ponadto podłoże musi być 
równe, bez wystających fragmentów i wtrąceń, jak również ubytków, spękań, raków itp.  Istniejące 
uszczelnienia z bitumicznych mas KMB oraz roztworów lub emulsji bitumicznych (asfaltowych), np. 
nakładane na zimno lub gorąco nadają się jako podłoże o ile ich wytrzymałość pozwala na 
wykonanie na nich hydroizolacji. Miękkie powłoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub 
bitumiczno-lateksowych mas uszczelniających nie nadają się na podłoże pod. 
Folię w płynie  można stosować na suchym lub lekko wilgotnym, lecz chłonnym podłożu. Wilgotne 
podłoże wydłuża czas twardnienia. Przed wykonaniem powłoki hydroizolacyjnej podłoże należy 
odpowiednio przygotować. Usunąć (np. skuć) wystające resztki zaprawy, mleczko cementowe, 
zanieczyszczenia itp. usunąć np. przez szlifowanie, zmywanie wodą pod ciśnieniem itp. Szczególnie 
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starannie usunąć zanieczyszczenia ziemią i gruzem z obszaru styku ławy lub płyty fundamentowej 
ze ścianą fundamentową. Ubytki uzupełnić np. zaprawami naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i 
miejsca uszkodzenia podłoża. 
Uwaga: w momencie wykonywania prac hydroizolacyjnych podłoże nie może być zamarznięte. 

2. Gruntowanie  
Po oczyszczeniu podłoża wykonać gruntowanie preparatem, rozcieńczonym wodą w stosunku 1:10 
(objętościowo – 1 część na 10 części czystej wody). Roztwór gruntujący nanosić się szczotką lub 
pędzlem. Podłoża, które wymagają wzmocnienia (np. beton komórkowy lub podłoża mające 
tendencję do łuszczenia się), należy zagruntować preparatem. Właściwą hydroizolację wykonać po 
wyschnięciu warstwy gruntującej. 
Uwaga: należy zapoznać się z kartą techniczną preparatów do gruntowania. 
Przygotowanie produktu. Składnik płynny i proszkowy są dostarczone w odpowiednich proporcjach. 
Do składnika płynnego dodawać składnik proszkowy i mieszać za pomocą mieszarki lub wiertarki z 
mieszadłem łopatkowym aż do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Tak przygotowany 
materiał należy zużyć w ciągu 1-2 godzin. Do pobierania z pojemnika gotowego do nałożenia 
produktu polecamy stosowanie kielni czerpakowej nr 1, natomiast do mieszania mieszadła nr 4.    

3. Aplikacja  
Warunki aplikacji: 

 czas obróbki: 1-2 godziny w temperaturze +20ºC 

 temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +1ºC do +35ºC 

 temperatura materiału podczas aplikacji: od +3ºC do +30ºC 

 sposób nanoszenia: gładka kielnia, paca 

 zalecana grubość warstwy hydroizolacji po wyschnięciu: od 3 do 4 mm 
4. Szpachlowanie wypełniające (drapane)  

Na powierzchniach z dużą ilością porów i niewielkich kawern oraz na powierzchni profilowanych 
pustaków, kamieni lub bloczków, aby zapobiec tworzeniu się pęcherzy lub w celu wyrównania 
powierzchni, konieczne jest wykonanie tzw. szpachlowania wypełniającego (szpachlowania 
drapanego) z masy. Warstwa szpachlowania zamykającego (drapanego) musi wyschnąć, zanim 
będzie można rozpocząć następny etap pracy (wykonywanie właściwej powłoki hydroizolacyjnej). W 
przypadku nieotynkowanego muru z elementów drobnowymiarowych spoiny o szerokości nie 
przekraczającej 5 mm mogą być wypełnione materiałem. Puste spoiny o szerokości powyżej 5 mm 
jak również wyłomy czy ubytki należy uzupełnić (naprawić) odpowiednią zaprawą, np. szpachlówką . 
Na powierzchni porowatych materiałów (np. bloczki betonowe lub z betonu komórkowego) przy 
projektowanej izolacji przeciwwodnej (obciążenie zalegającą wodą opadową oraz wodą pod 
ciśnieniem) należy wykonać cementowy tynk tradycyjny lub pocieniony ewentualnie szpachlowanie 
zamykające z zaprawy cementowej. 

5. Hydroizolacja powierzchni pionowych (ścian)  
Folię nakładać przynajmniej w dwóch przejściach. Drugi proces roboczy powinien być 
przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej w 
pierwszym procesie roboczym. W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej (obciążenie 
zalegającą wodą opadową oraz wodą pod ciśnieniem) w pierwszą warstwę masy (przed drugim 
procesem roboczym) zatopić wkładkę zbrojącą. Folia  osiąga swoje końcowe parametry po pełnym 
związaniu i wyschnięciu. Dopiero wtedy można przystąpić do przyklejania płyt ochronnych i/lub 
termoizolacyjnych, do zasypywania wykopów fundamentowych czy zatrzymania pomp obniżających 
poziom wody gruntowej. Nie dopuszczać do sytuacji, żeby woda opadowa mogła wnikać w 
przegrodę i podchodziła pod warstwę hydroizolacji od strony podłoża. Nie zostawiać powłoki 
hydroizolacyjnej na zimę bez warstw ochronnych. Wykopów nie zasypywać stwardniałą gliną, 
gruzem czy gruboziarnistym żwirem itp. materiałem mogącym uszkodzić powłokę hydroizolacyjną, 
jeżeli nie jest ona zabezpieczona przed mechanicznym uszkodzeniem np. za pomocą płyt 
ochronnych. W przypadku silnego nasłonecznienia roboty izolacyjne wykonywać zgodnie z ogólnymi 
zasadami sztuki budowlanej, stosując siatki ochronne albo wykonywać prace wczesnym rankiem lub 
późnym wieczorem. 

6. Hydroizolacja powierzchni poziomych (płyt dennych)  
W przypadku wykonywania izolacji przeciwwilgociowej nakładać na przygotowane i zagruntowane 
podłoże w dwóch procesach roboczych w postaci równomiernej i nie zawierającej porów powłoki 
uszczelniającej. Na wyschniętej warstwie hydroizolacji jako warstwę ochronną i poślizgową układa 
się w dwie warstwy folii PE a następnie wykonuje się jastrych (pływający lub na warstwie 
rozdzielającej). W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej hydroizolację należy wykonywać 
pod właściwą płytą denną, układając na konstrukcyjnym betonie podkładowym klasy np. C20/25 wg 
PN-EN 206 (dawna klasa B25), jeżeli to konieczne odpowiednio zwymiarowanym i zazbrojonym 
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(ważne dla strefy brzegowej płyty). W przypadku wykonywania hydroizolacji międzywarstwowej na 
balkonach czy tarasach wysokość wywinięcia hydroizolacji z foli w płynie  musi być skorelowana z 
grubością warstw konstrukcji (wywinięcie przynajmniej do poziomu jastrychu dociskowego). W 
narożach i na krawędziach w warstwie nakładanej w 2 przejściu zatopić wkładkę zbrojącą). Jako 
warstwę ochronną stosować np. dwie warstwy folii PE. Strefę rozbryzgów (przynajmniej 15 cm 
powyżej powierzchni jastrychu) zabezpieczyć wcześniej elastycznym szlamem. 
Kontrola wykonanej powłoki hydroizolacyjnej 

 Kontrolę grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym należy wykonywać poprzez określenie 
zużycia materiału na jednostkową i/lub wydzieloną powierzchnię oraz poprzez pomiar grubości 
świeżo nałożonej powłoki. Pomiar grubości wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniającej, zgodnie 
z normą DIN 18195-3, należy wykonać w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na 
każdych 100 m

2
 uszczelnianej powierzchni, 

 Kontrolę wyschnięcia powłoki przeprowadza się w sposób niszczący na próbce referencyjnej 
„świadek” poprzez przecięcie powłoki. Próbka referencyjna wykonywana jest na identycznym 
podłożu i w identycznych warunkach jak właściwe uszczelnienie. Należy ją przechowywać w 
wykopie, 

 Zgodnie z wymaganiami normy DIN 18195 wyniki kontroli poprawności wykonania izolacji 
wodochronnej powinny być dokumentowane. 

7. Hydroizolacja pod ścianami  
Hydroizolacja pozioma pod ścianami fundamentowymi powinna być wykonana po związaniu 
ław/płyty fundamentowej a przed postawieniem ścian fundamentowych. Izolacje poziomą zaleca się 
wykonać z elastycznego szlamu uszczelniającego, np.. Izolację poziomą należy wyprowadzić co 
najmniej 10 cm poza lico ścian piwnicznych (zarówno od strony wewnętrznej jak i zewnętrznej) oraz 
na odsadzkę fundamentową i jej czoło również na co najmniej 10 cm. Aplikacja   wykonywana jest w 
dwóch procesach roboczych, a całkowite zużycie wynosi ok. 2,5 kg/m2 (należy zapoznać się z karta 
techniczna stosowanego szlamu) 

8. Uszczelnianie dylatacji  
Szczeliny dylatacyjne należy uszczelniać stosując systemowe taśmy wraz z kształtkami (należy 
zapoznać się z kartami technicznymi stosowanych taśm) wklejane na i później łączone z izolacją 
powierzchniową. 

9. Uszczelnianie przerw roboczych w konstrukcjach z betonu wodonieprzepuszczalnego  
Konstrukcja z betonu wodonieprzepuszczalnego musi być odpowiednio zaprojektowana. 
Uszczelnienie przerw roboczych wykonuje się za pomocą, nakładanego pasem o szerokości ok. 50 
cm w dwóch przejściach z wkładką o szerokości 30 cm. Podłoże zagruntować preparatem, 
rozcieńczonym wodą w stosunku 1:10 (objętościowo – 1 część na 10 części czystej wody).  Dla 
przypadku obciążenia wilgocią alternatywnie można zastosować wkładkę. Grubość wyschnie tej 
warstwy powinna wynosić 4 mm. Uszczelnienie styku ściana-płyta następuje poprzez nałożenie pasa 
masy, przy czym szerokość pasa hydroizolacji zarówno na płycie (odsadzka, czoło) jak i ścianie nie 
powinna być mniejsza niż 15 cm. 

10. Uszczelnianie przejść rurowych  
Zgodnie z normą DIN 18195-4, uszczelnienie przejść rurowych przy obciążeniu wilgocią powinno 
być wykonywane w postaci wyoblenia lub w połączeniu z systemem izolacyjnym przejść rurowych. 
Przy obciążeniu wodą niewywierającą ciśnienia powłokę z masy wraz z zatopioną należy nałożyć na 
kołnierz konstrukcji rurowej. W przypadku obciążenia wodą zalecamy wbudowanie lub stosowanie 
kołnierzy uszczelniających z manszetą uszczelniającą (mocowana fabrycznie do kołnierza stałego), 
którą należy wtopić. Uszczelnienie przeciwko wodzie gruntowej należy wykonywać wyłącznie za 
pomocą kołnierzy zaciskowych. 

11. Połączenia z izolacją poziomą oraz izolacją cokołu, fasety  
Strefę cokołową należy zabezpieczyć przed oddziaływaniem wody rozbryzgowej poprzez wykonanie 
hydroizolacji z elastycznego szlamu. Połączenie należy wykonać na zakład ok. 20 cm (najpierw 
należy wykonać izolację ze szlamu, po jego związaniu nałożyć. Unika się w ten sposób wnikania 
wilgoci w konstrukcję i w konsekwencji szkód mrozowych. Hydroizolacja z masy nie może wychodzić 
powyżej poziomu terenu. Przy uszczelnianiu styku ściana fundamentowa-płyta (zwłaszcza z betonu 
wodonieprzepuszczalnego) należy szczególnie zwrócić uwagę na staranne przygotowanie podłoża 
w tym obszarze. Hydroizolacja musi być wykonana na płycie przynajmniej na 10 cm poza lico ściany, 
dla płyty z betonu wodonieprzepuszczalnego przynajmniej na 15 cm.  Folia  umożliwia wykonanie 
bezszwowego połączenia izolacji różnych płaszczyzn (np. izolacji poziomej z izolacją pionową) 
poprzez wykonanie fasety. Izolacja ścian powinna zachodzić na ławę/płytę fundamentową pasem o 
szerokości przynajmniej 10 cm od lica ściany. Do wykonania wyobleń (faset) na styku ściana/płyta 
lub ława można zastosować nakładany za pomocą specjalnej, wyoblonej kielni. Promień fasety 
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powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Po przeschnięciu szpachlowania drapanego, należy wykonać 
właściwą warstwę. W przypadku bardzo wilgotnego podłoża (naporu wilgoci od strony podłoża) do 
wykonania fasety zaleca się stosować zaprawę uszczelniającą. Uwaga: jeżeli wcześniej wykonano 
fasetę z zaprawy cementowej musi ona być stabilna i związana z podłożem. Do ochrony faset 
najlepiej zalecamy stosowanie prefabrykowanych wyobleń, przyklejanych  

12. Pielęgnacja  
Czas wyschnięcia powłoki przy +20°C i 70% wilgotności względnej powietrza wynosi ok. 3 dni. W 
tym czasie powłoka hydroizolacyjna powinna być chroniona przed przemarznięciem, zalaniem wodą 
i uszkodzeniem mechanicznym. Wysokie temperatury skracają, niskie wydłużają czas wyschnięcia 
powłoki. 

 
5.6.  Montaż membrany 
 
5.6.1.   Membrana EPDM  

W systemie mechanicznego mocowania stosujemy wielkogabarytowe arkusze membrany 
EPDM układając je luźno na odpowiednim podłożu. Membrana przy obwodzie budynku może 
być przyklejona do podłoża lub przymocowana  mechanicznie zgodnie z wymaganiami 
technologicznymi. Na powierzchni dachu membrana mocowana jest za pomocą  płaskownika, 
układanego na membranie i/lub w złączu sąsiednich arkuszy. Odległości między płaskownikami 
mogą być  różne, w zależności od przewidywanej siły ssącej wiatru. Płaskowniki na arkuszach 
są zabezpieczone taśmą o szerokości 150 mm. Połączenia między arkuszami zawierają 
płaskownik w zakładzie minimalnym 200 mm, a pozostałe mają zakład o szerokości 
przynajmniej100 mm. Wszystkie połączenia, są klejone za pomocą specjalnej taśmy klejącej, 
tworząc  jednorodną wodoodporną membranę. Wszelkie wykończenie pokrycia na obrzeżach 
dachu i przy elementach wystających z konstrukcji dachu powinny być wykonane zgodnie ze 
specyfikacją producenta.  
 

5.6.2.   Syntetyczna Membrana Icopal Fundament 1250 
 

Łączenie membrany Icopal Fundament 1250 odbywa się za pomocą taśm i kleju butylowego lub 
za pomocą elektrycznych zgrzewarek z dyszami na gorące powietrze. 

 
5.7.   Ułożenie dyspersyjnej masy  asfaltowo-kauczukowej 
 
Fundamenty, podziemne części budowli, hydroizolacje podposadzkowe tarasów, łaźni itp. 
Podłoże może być zarówno suche, jak i wilgotne. Nie mogą na nim występować zastoiny wodne, nie 
może być zmrożone ani oszronione. Ściany fundamentowe powinny być otynkowane. Kurz, pył i ostre 
krawędzie usunąć. Wszelkie braki w podłożu szczelnie zaspoinować, powierzchnie o charakterze 
porowatym wyrównać zaprawą cementową. Wszelkiego rodzaju kąty (styki ścian między sobą, styki 
ścian z ławą fundamentową, itp.) wyoblić wykonując tzw. fasetę z zaprawy cementowej. Do każdego 
rodzaju zastosowań niezbędne jest zagruntowanie podłoża roztworem masy asfaltowo-kauczukowej: 
woda = 1:2 lub :woda = 1:10.  
W przypadku stosowania masy asfaltowo-kauczukowej:  podczas upałów przed rozpoczęciem robót 
zalecamy zwilżyć podłoże.  
Masę nanosić przynajmniej w dwóch warstwach pamiętając o zbrojeniu wszystkich katów pasami z 
tkaniny technicznej wtapiając je w świeżą masę. Każdą następną warstwę nakładamy po wyschnięciu 
poprzedniej. Po nałożeniu warstwy ostatniej odczekać kilka dni dając czas na od- 
parowanie resztek wilgoci z całej grubości powłoki. W temperaturach poniżej +20 °C i wilgotności wzgl. 
powietrza powyżej 60 % czas odparowania wydłuża się. Podczas obsypywania ziemią należy zachować 
szczególną ostrożność, żeby nie uszkodzić warstwy izolacji. 
 
5.8. Ułożenie lepiku na zimno  
 
Przygotowanie podłoża 
Przy nakładaniu na betony i tynki musi być zakończony proces wiązania cementu. Podłoże nie może 
być zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody. Usunąć luźne elementy, ostre 
krawędzie, zanieczyszczenia i pył, części metalowe odrdzewić. Ubytki wyspoinować, powierzchnie 
porowate wyrównać zaprawą cementową. Podłoże zagruntować gruntem głęboko penetrującym lub 
rozcieńczonym (nie stosować gruntów rozpuszczalnikowych) i poczekać do jego wyschnięcia. 
Aplikacja 
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Nałożoną masę chronić przed intensywnym suszeniem,  nasłonecznieniem, opadami atmosferycznymi i 
mrozem do czasu całkowitego związania. Przyklejanie płyt styropianowych – prace rozpocząć od dna 
wykopu. Masę  nakładać punktowo na płyty styropianowe. Płyty przykładać do podłoża i dociskać je  
ruchem kolistym. Czas wiązania wynosi ok. 3-5 dni. Stosować na zimno. 
Wykonywanie hydroizolacji – stosować na zimno. Po należytym wyschnięciu warstwy gruntującej, 
nakładać masę pacą lub kielnią, starając się zachować jednakową grubość nakładanej warstwy (ok. 1 
mm). Grubość warstwy kontrolować przez sprawdzanie zużycia masy (1,5 kg/m2/warstwę). Masę 
nałożyć w minimum 2 warstwach, każdą następną prostopadle do poprzedniej. Kolejne warstwy 
nakładać po należytym wyschnięciu 
poprzedniej (warstwa o grubości 1 mm schnie ok. 2 dni w temp. +23

o
C). 

Ograniczenia stosowania 

 Nie stosować w kontakcie ze smołą i do pap smołowych. 

 Przed użyciem należy zapoznać się z kartą techniczną producenta i wykonać próbę. 
Nie prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych lub silnego nasłonecznienia. 
 
5.9.  Warunki prowadzenia robót iniekcyjnych 
 
Roboty iniekcyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w instrukcji 
(karcie technicznej) producenta materiałów iniekcyjnych. Najczęściej temperatura powietrza i podłoża 
(muru) w czasie wykonywania iniekcji powinna być nie niższa niż +5°C i nie wyższa od +30°C. 
Zabronione jest wykonywanie iniekcji poza granicznymi temperaturami określonymi przez producenta 
stosowanych preparatów iniekcyjnych. 
Roboty iniekcyjne prowadzone poniżej poziomu gruntu należy wykonywać w wykopach o szerokości nie 
mniejszej niż 60 cm. Jeżeli głębokość wykopu przekracza 1 m, to wykop należy wykonać ze skarpami (2 
m dla skał zwartych, jednorodnych odspajanych mechanicznie) lub o ścianach pionowych umocnionych 
deskowaniem. Rodzaj wzmocnienia zależy od kategorii gruntu danego miejsca. 
 
Wymagania dotyczące wykonania izolacji metodą iniekcji 
Wymagania ogólne 
1) Przeprowadzenie prac iniekcyjnych należy powierzyć wykonawcy posiadającemu 

udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu takich prac. 
2) W trakcie prowadzenia prac należy na bieżąco sporządzać protokół, w którym należy ujmować 

dane określone w pkt. 6.3. 
3) W zależności od stosowanej metody otwory wykonuje się jedno-, dwu- lub wielorzędowo. 
4) W murach wykonanych z kamieni niechłonnych (np. granit) otwory należy wykonywać w 

spoinach. 
5) W murach wykonanych z materiałów chłonnych (np. piaskowiec, cegła) otwory dla wprowadzenia 

preparatu należy wykonywać w materiale konstrukcyjnym muru a nie w spoinie. 
6) W murach grubych (od 60 cm) zaleca się wykonywać iniekcję dwustronną tj. wiercić otwory z obu 

stron muru, przy czym długość otworu powinna być taka, by w rzucie poziomym była nie mniejsza 
niz 2/3 grubości ściany. W celu uniknięcia ewentualnego trafienia otworu w otwór z przeciwległej 
strony ściany należy wykonać pełny cykl pracy tj.: wiercenie, aplikację preparatu iniekcyjnego, 
wypełnienie otworów zaprawą z jednej strony, a dopiero po zakończeniu tych operacji wykonać 
taki sam cykl z drugiej strony. Ilości zużycia materiałów najlepiej wyznaczyć poprzez iniekcję 
próbną lub przez zastosowanie odpowiedniego dla danej metody współczynnika odnoszącego się 
do zużycia materiałów przy wykonywaniu iniekcji jednostronnej, określonego przez producenta 
systemu.  

7) Otwory, w których stwierdzono niewielkie spękania, zarysowania muru należy zalać mlekiem 
wapiennym lub zabezpieczyć w inny sposób zalecany przez producenta systemu. 

8) Iniekcję wykonuje się metodą bezciśnieniową (grawitacyjną) lub metodą nisko-,średnio- lub 
wysokociśnieniową. Wysokość ciśnienia podana w szczegółowej specyfikacji technicznej 
powinna być 

9) dostosowana do wymagań producenta systemu oraz parametrów wytrzymałościowych muru. 
Typy pomp i końcówek iniekcyjnych do 

10) iniekcji ciśnieniowej należy dostosować do wymagań producenta systemu. 
11) Iniekcję wykonuje się w obszarze występowania wilgoci bezciśnieniowej. W strefie występowania 

wody pod ciśnieniem iniekcję można wykonywać tylko z materiałów systemowych 
przeznaczonych do takiego zastosowania, zgodnie z zaleceniami ich producenta. 
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12) Proces iniekcji ciśnieniowej należy przeprowadzać z dużą ostrożnością, przy regulacji ciśnienia. 
Przy gwałtownej zmianie ciśnienia na manometrze proces iniekcji należy przerwać i rozpocząć od 
nowa od minimalnego ciśnienia. 

13) W trakcie iniekcji należy na bieżąco kontrolować zużycie materiału iniekcyjnego. 
14) Zużycie określonego preparatu do iniekcji nie jest w każdym przypadku jednakowe zgodne ze 

zużyciem teoretycznym określonym przez producenta systemu. 
15) Rzeczywiste zużycie zależy od faktycznego stanu muru, porowatości materiału z którego jest 

wykonany, jego zawilgocenia oraz obecności rys i pustek. Dlatego zalecane jest określanie 
koniecznego zużycia materiału do iniekcji oraz czasu jego 

16) tłoczenia na podstawie wierceń i iniekcji próbnych. 
17) Przy nieprzeprowadzaniu iniekcji próbnych przyjmuje się zużycie podawane przez producenta 

systemu. 
18) W razie potrzeby tzn. przy niedostatecznym wysyceniu preparatem iniekcyjnym izolowanej 

przegrody lub przy zbyt małym zużyciu preparatu należy wykonać dodatkowe iniekcje 
doszczelniające (reiniekcje). 

19) Powierzchnie ścian, posadzek i innych elementów, w strefie wykonywania robót izolacyjnych, 
należy chronić przed zabrudzeniem w sposób przewidziany w szczegółowej specyfikacji 
technicznej, zgodnie z zaleceniami producenta systemu. 

 
Wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji grawitacyjnej jednorzędowej 
Metodę iniekcji bezciśnieniowej jednorzędowej stosuje się do wykonywania przepon w murach 
ceglanych i kamiennych przy średnim stopniu ich zawilgocenia.  
Średnica otworów wynosi zwykle 20-30 mm. Otwory wiercić należy w jednym rzędzie, zazwyczaj pod 
kątem 30° do 45° lub pod kątem dostosowanym do sposobu iniekcji, w rozstawie osiowym co 10-15 cm, 
na głębokość o 5-8 cm mniejszą niż grubość muru. Wiercenie należy przeprowadzić tak, aby otwór 
przechodził przez co najmniej jedną spoinę, zaś w murach grubych (od 30 cm) przez co najmniej dwie 
spoiny poziome. Z otworów należy usunąć pył przez odessanie lub przedmuchanie sprężonym 
powietrzem. Jeżeli podczas wiercenia stwierdzone zostaną wewnątrz muru nieciągłości, spękania lub 
puste przestrzenie, przez które mogłoby dochodzić do niekontrolowanych wycieków podawanego 
preparatu, to zakwestionowane otwory należy wypełnić zaprawą zalecaną przez producenta systemu. 
Po rozpoczęciu procesu wiązania (ten czas określa producent zaprawy) należy ponownie wykonać 
nawiercenia, a w oczyszczone otwory wlać preparat iniekcyjny. Czas trwania iniekcji zależy od stopnia 
chłonności muru i jego wilgotności. Z reguły nawiercone otwory napełnia się3-4 razy tak, aby uzyskać 
zalecane przez producenta systemu bądź ustalone w próbnej iniekcji zużycie preparatu. Iniekcja 
grawitacyjna trwa przeciętnie 24-48 godzin. Po zakończeniu iniekcji otwory należy wypełnić (zasklepić) 
płynną zaprawą systemową, wskazaną przez producenta materiałów iniekcyjnych. 
 
Wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji grawitacyjnej dwurzędowej 
Metodę iniekcji bezciśnieniowej dwurzędowej stosuje się w murach ceglanych i kamiennych przy 
średnim stopniu ich zawilgocenia, dla zapewnienia większej skuteczności przepony w stosunku do 
przepony wykonywanej poprzez iniekcję jednorzędową.  
Średnica otworów wynosi zwykle 20-30 mm. Otwory wiercić należy w dwóch rzędach oddalonych 
zazwyczaj od siebie o 6-8 cm, pod kątem 30° do 45° lub pod kątem dostosowanym do sposobu iniekcji. 
Odległości między otworami w rzędzie nie mogą przekraczać 25 cm, a ich głębokość powinna być o 5-8 
cm mniejsza od grubości muru. Otwory z rzędu górnego muszą być przesunięte względem otworów 
rzędu dolnego o odcinek stanowiący połowę ich osiowego rozstawu. Jako zasadę należy przyjąć, że 
odległości między sąsiadującymi (najbliższymi) otworami nie powinny być większe niż 15 cm. Z otworów 
należy usunąć pył przez odessanie lub przedmuchanie sprężonym powietrzem. Jeżeli podczas 
wiercenia stwierdzone zostaną wewnątrz muru nie ciągłości, spękania lub puste przestrzenie, przez 
które mogłoby dochodzić do niekontrolowanych wycieków podawanego preparatu, to zakwestionowane 
otwory należy wypełnić zaprawą zalecaną przez producenta systemu. Po rozpoczęciu procesu wiązania 
(ten czas określa producent zaprawy) należy ponownie wykonać nawiercenia, a w oczyszczone otwory 
wlać preparat iniekcyjny. Czas trwania iniekcji zależy od stopnia chłonności muru i jego wilgotności. Z 
reguły nawiercone otwory napełnia się3-4 razy tak, aby uzyskać zalecane przez producenta systemu 
bądź ustalone w próbnej iniekcji zużycie preparatu. Iniekcja grawitacyjna trwa przeciętnie 24-48 godzin.  
Po zakończeniu iniekcji otwory należy wypełnić (zasklepić) płynną zaprawą systemową, wskazaną 
przez producenta materiałów iniekcyjnych. 
 
5.10. Ułożenie izolacji z papy 
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Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż:  

 0°C w przypadku pap modyfikujących SBS  

 +5°C w przypadku pap oksydowanych  
 
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą 
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezpośrednio 
przed zgrzaniem.  
Nie należy prowadzić prac pokrywczych w przypadku mokrej powierzchni, podczas opadów 
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w 
którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym 
koniecznym przypięciu zwinąć ją z dwóch końców środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej 
pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć 
szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12 – 15 cm).  
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy 
aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem 
rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest 
wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ 
nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z 
silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej 
szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub 
niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym 
zgrzaniu papy.  Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  

 podłużny 8 cm  

 poprzeczny 12-15 cm  
zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem 
najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. 
Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca 
źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy 
asfaltowej można posypać posypką w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu. W 
poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady 
(zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, 
zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45° 
 
5.11. Wykonanie izolacji grunt SBS 
 
Roztwór należy nanosić na czyste podłoże za pomocą szczotki dekarskiej, pędzla, wałka. Produkt 
można nanosić metodą natrysku dynamicznego, stosując do tego specjalistyczny sprzęt. 
Nie ma przeciwwskazań do używania styropianu na wyschniętą powłokę po całkowitym odparowaniu 
rozpuszczalnika (ok. 48 h). 
Roztworu nie należy stosować na podłożach mokrych lub smołowych. Maksymalna wilgotność betonu 
nie powinna przekraczać 9% (tzw. stan powietrzno-suchy) 
 
5.12. Wykonanie izolacji ABIZOL R masą gruntującą, asfaltowo-kauczukową 
 
Przygotowanie podłoża 

 Przy nakładaniu na betony i tynki musi być zakończony proces wiązania cementu. Podłoże nie 
może być zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody.  

 Usunąć luźne elementy, ostre krawędzie, zanieczyszczenia i pył, części metalowe odrdzewić. 
Ubytki wyspoinować, powierzchnie porowate wyrównać zaprawą cementową. 

Aplikacja  

 Stosować na zimno. W czasie chłodów, dla łatwiejszego prowadzenia prac zaleca się wstawić 
opakowanie z produktem do ciepłego pomieszczenia na 1-2 doby. Przed użyciem wymieszać.  

 Pierwszą warstwę Abizolu R nakładać poprzez wtarcie w podłoże szczotką dekarską lub 
pędzlem. W przypadku wykonywania samodzielnej powłoki hydroizolacyjnej nakładać 2-3 
warstwy Abizolu R, każdą warstwę po wyschnięciu poprzedniej, przy użyciu szczotki dekarskiej, 
pędzla lub metodą natrysku. 

Ograniczenia stosowania: 

 Nie stosować wewnątrz pomieszczeń.  

 Zawiera rozpuszczalnik organiczny –nie stosować w kontakcie ze styropianem.  

 Nie stosować w kontakcie ze smołą i do pap smołowych.  
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 Nie podgrzewać na wolnym ogniu.  

 Przed użyciem należy zapoznać się z kartą techniczną producenta i wykonać próbę. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Wymagania ogólne 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna". Bieżąca 
kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

 dostaw materiałów, 

 badanie podłoży i podkładów, 

 przygotowania podłoża, 

 prawidłowości wykonania robót, 

 wykonania izolacji poziomej, 

 wykonania izolacji pionowej, 
 

6.2. Wymagania szczegółowe 
 

 Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 

 Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

 Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi ates-
tami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. 

 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpo-
wiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

 Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji. Podstawą dokonywania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
7.2. Jednostki obmiarowe 
 
Jednostką obmiarową jest 1 m

2
 wykonanej izolacji. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykoń-
czeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 

 dziennik budowy, 

 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
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 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna". 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 

 dostawę materiałów, 

 przygotowanie i oczyszczenie podłoży, 

 zabezpieczenie obszaru robót,  

 wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

 prace porządkowe, 

 badania na budowie i laboratoryjne. 
 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

 PN-B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-24000   Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa. 

 PN-B-24006   Masa asfaltowo- kauczukowa. 

 PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

 PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

 PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

 PN-75/B-30175.  Kit asfaltowy uszczelniający. 
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SST 9 - ELEWACJE, OBRÓBKI BLACHARSKIE  
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót – wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) ścian budynku.  
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji 
mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających 
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót  
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych systemów 
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian (przegród) budynku 
istniejących, w ramach robót termomodernizacyjnych. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań 
odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i 
wymagań dotyczących wykonania 

 bezspoinowych systemów ociepleniowych ścian (w tym docieplenia ścian fundamentowych do 
głębokości ław fundamentowych) oraz ich odbiorów, 

 docieplenie istniejących kominów,  

 montaż rynien i rur spustowych, 

 montaż płytek klinkierowych - patrz SST 5, 

 montaż obróbek blacharskich, 

 docieplenie ścian płytami Multipor. 
 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na budowie zestaw wyrobów 
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum, z 
następujących składników: 

 zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 

 materiału do izolacji cieplnej, 

 jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa 
zawiera zbrojenie, 

 warstwy wykończeniowej systemu. 
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i 
podłoża. Systemy BSO można podzielić ze względu na: 

 rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, wełna mineralna (zwykła, lamelowa), 

 sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,  

 rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, 
silikonowy, okładziny kamienne lub ceramiczne), 

 stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, silnie 
rozprzestrzeniające. 

Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta 
tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 
Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub › warstwę zbrojoną, celem 
regulacji (wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako 
składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i 
nadający im wymagane parametry termoizolacyjne. 
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Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 
Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do 
podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile. 
Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do 
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne 
systemu. 
Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien 
szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 
Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej 
wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. 
Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzący 
jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi 
zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i 
barwę. 
Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), profile nośne, kątowniki narożne 
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do zapewnienia funkcji 
technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” . 
 
1.6. Dokumentacja robót ociepleniowych 
 
Dokumentację robót ociepleniowych stanowią: 

 projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 z późn. zmianami), 

 dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
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 z późn. zmianami), 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące 
stosowania wyrobów, 

 protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 

 dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami). 
Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego 
przedmiotu zamówienia. 

Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między innymi: 

 widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i profili dekoracyjnych, linii zmian 
kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej złożonych – rozwinięcia poszczególnych 
elewacji, 

 rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku, 

 rzut dachu, zawierający rozmieszczenie rur spustowych, 
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 rysunki detali architektonicznych – szczegółów połączeń ocieplenia powierzchni ścian ze stolarką, 
podokiennikami, okapem dachu, płytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami 
elewacyjnymi. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w OST „Ogólna Specyfikacja techniczna”  

 
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 

 oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

 oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, Dodatkowo oznakowanie 
powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań dla 
poszczególnych bezspoinowych systemów ociepleń. Należy je uwzględnić przy przygotowywaniu 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 
2.2.  Rodzaje materiałów i elementów systemu 
 
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
2.2.1. Środek gruntujący  
  materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) stosowany, 

zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej 
lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 

 
2.2.2.  Zaprawa (masa) klejąca 
 gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu modyfikowany polimerami, 

polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji 
termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). 
Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa 
klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy 
(stożek pomiarowy): 10 ±1 cm. 

 
2.2.3.  Płyty termoizolacyjne: 

 15cm płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada) 
mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokości 25 m 
powyżej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji włącznie (budynki 
wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane są, zależnie od rodzaju podłoża, wysokości 
budynku i położenia na ścianie – metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub 
metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), 
poprawiające szczelność połączeń. Do elewacji boniowanych produkowane są gotowe, 
frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane są na powierzchni zwykłych płyt. 
Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 
13163, 

 10 cm płyty ze styropianu ekstrudowanego XPS –0,034 W/(mK)  – ze względu na niższą w 
porównaniu ze styropianem ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o 
podwyższonym oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokołach 
budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa norma 
PN-EN 13164, 
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 płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych powierzchniach 
ścian budynków lub, w połączeniu ze styropianem, tylko na części powyżej 25 m ponad 
poziomem terenu. Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w każdym przypadku 
mocowania mechanicznego, z wełny lamelowej mogą być, zależnie od właściwości podłoża, 
tylko klejone. Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny mineralnej określa norma PN-EN 
13162, 

 inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych – szkło piankowe, pianka mineralna. 
Współczynnik λ dla przegród zewnętrznych zgodny z opisem technicznym. 

 
2.2.4. Łączniki mechaniczne: 

 kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z 
tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, 
zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, 

 profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do 
mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 

 
2.2.5.  Zaprawa zbrojąca  
 oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierająca 

wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której 
zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną. 

 
2.2.6.  Siatka zbrojąca 
 siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, 

wtapiana w zaprawę zbrojącą. 
 
2.2.7.  Zaprawy (masy) tynkarskie, okładziny 

 zaprawy mineralne 
oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych) suche zaprawy do wykonywania 
tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, zgodnie z zaleceniami producentów, 
dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają 
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane są 
w różnych grubościach i fakturach powierzchni – typu baranek lub rowkowy („kornik”, 
żłobiony), 

 masy akrylowe (polimerowe)  
oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiały do wykonywania 
tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami 
elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków mineralnych, 

 masy krzemianowe (silikatowe)  
oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z dodatkiem żywicy akrylowej) gotowe materiały 
do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania 
farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w różnych grubościach i 
fakturach powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy lub modelowany, 

 masy silikonowe 
oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do wykonywania tynków 
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. 
Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków krzemianowych. 

 okładziny naturalne kamienne i ceramiczne 
mocowane zgodnie z wytycznymi producenta, grubość od 0,5-5 cm w zależności od 
przyjętych rozwiązań projektowych. Barwa trwała, faktura zewnętrzna odporna na czynniki 
atmosferyczne. 

 
2.2.8.  Farby – farby elewacyjne  

krzemianowe (silikatowe) stosowane systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków 
cienkowarstwowych. 
 

2.2.9.  Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 

 profile cokołowe (startowe)  
elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania dolnej krawędzi 
powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych, 
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 narożniki ochronne  
elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z 
siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży 
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

 listwy krawędziowe i nośne  
elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania konstrukcji nośnych 
(okładzin naturalnych i ceramicznych) ,styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 

 profile dylatacyjne  
elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin dylatacyjnych 
na powierzchni BSO, 

 taśmy uszczelniające  
rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypełniania szczelin 
dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami 
elewacyjnymi, 

 pianka uszczelniająca  
materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji termicznej, 

 siatka pancerna  
siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania 
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu 
mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu), 

 siatka do detali  
siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do kształtowania 
detali elewacji (boniowanie, profile), 

 profile (elementy) dekoracyjne  
gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane z 
granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane, 

 podokienniki  
systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej), 
dostosowane do montażu z BSO. 

Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej 
elementów. 

 
2.2.10. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą być mrozoodporne spełniać 
wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania 
muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
 

2.2.11.  Preparat antygraffiti  

 matowy, 

 oparty na bazie mikro wosków, 

 przeznaczony do większości rodzajów powierzchni zarówno gładkich i porowatych jak np. 
wszelkiego rodzaju kamień, ceramika, termotynki: mineralne, akrylowe, tynki cementowo-
wapienne, powierzchnie malowane farbami mineralnymi, akrylowymi i inne, powierzchnie 
metalowe, z tworzyw sztucznych, drewno itp. Chroniący materiał przed graffiti wykonanym 
farbami w sprayu (olejnymi, akrylowymi itp.), wodoodpornymi markerami, tuszem, 
zanieczyszczonym powietrzem, kwaśnymi deszczami i wilgocią przez okres co najmniej 7 lat. 
Zawiera filtr UV, dzięki czemu utrwala kolorystykę powierzchni. Nie hamuje procesu dyfuzji, 
stanowi jednocześnie powłokę konserwującą, hydrofobizującą. 

 bezbarwny,  

 grubość powłoki 40 µm na sucho (jednoskładnikowy), 45 µm na sucho (dwuskładnikowy), 12 
µm na sucho (dwuskładnikowy nano). 

 
2.2.12.  Fasada szklana. 

Systemowa fasada szklana wentylowana  

 szkło bezpieczne hartowane-ESG, emaliowane w kolorze RAL 6034,  

 instalowana w systemie bezramowym.  

 panele szklane wykonane ze szkła typu Planibel Clear o grubości 8 mm, 

 krawędzie szkła frezowane. 

 pomiędzy taflami szkła szczeliny wentylacyjne 10 mm poziomo i pionowo,  

 od spodu okładziny w obrębie cokołu  szczeliny montażowe do wlotu powietrza,  
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 w górnej części elewacji szczeliny do wyprowadzenia powietrza. 
 
2.2.13. Daszki szklane 

 Zadaszenie szklane o wym.: 230x480 cm, konstrukcja z kształtowników (IPE140) stalowych, 
ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor RAL 7047, szkło TVG 8.8.4, zakotwiony w 
ścianie. 

 Daszki szklane, na cięgnach stalowych (na pojedynczych i podwójnych zawiesiach), mocowane 
w ścianie. Daszki systemowe ze szkła laminowanego VSG, na cięgnach stalowych, z okuciami 
ze stali nierdzewnej, 

 
2.2.14.  Osłony instalacyjne w postaci lameli z  tłoczonego aluminium 

Lamela  wykonana z tłoczonego aluminium, w kształcie litery „Z”,  ma zapewniać dużą 
przepuszczalność powietrza  i odporność na przenikanie wody. Zgodna z EN 1991-1-4. 
Powierzchnia: anodowana (20 mikronów). Malowana proszkowo RAL (60 - 80 mikronów), 
zachodzenie: 6.0 mm, skok: 66,0 mm (15 lameli na 1 metr wysokości), kąt nachylenia: 67°. 
Minimalny moment bezwładności Iy = 70.633 mm

4
 (oś silna) °; Iz = 3.025 mm

4
, przy minimalnej 

grubości 1,4 mm 
Współczynnik oporu:  Cfy: 1,34 (pionowy), Cfz: 0,44 (poziomy) 
Montaż na uchwytach L.066.11 (pojedynczy) i L.066.12 (podwójny) 
Prześwit optyczny: 50% 
Prześwit fizyczny: 37,8% 
Współczynnik K: 29,11 
Maksymalny rozstaw podkonstrukcji, dla obciążenia 800 Pa: Lamela L.066: 1.616 mm  
Dodatki: 

 Osłony przeciw owadom i ptakom: elementy wykonane z PVC - montowane od wewnątrz 

 Drzwi w systemie żaluzji, zintegrowane ze ścianą 

 Siatka przeciw owadom, stal nierdzewna, 2,3 x 2,3; 6 x 6 lub 20 x 20 mm, 

  Profile łącznikowe i montażowe  LZ.4140, LZ.4201. 
 
2.2.15.  Blacha stalowa ocynkowana  

Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-
92122.   

 Grubość blachy  (odwodnienia) 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową– równą 
warstwą cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i 
zabezpieczające. Arkusze blachy  o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

 Grubość blachy  (parapety) 1,00 mm, malowane proszkowo na kolor RAL 7016. 
 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wydanymi 
im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników 
 
2.4. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 
 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. Podstawowe zasady przechowywania: 

 środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez 
okres zgodny z wytycznymi producenta, 

 materiały suche oraz elementy okładzinowe elewacyjne naturalne i ceramiczne – przechowywać w 
szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi 
producenta, 

 izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 

 siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

 
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Ogólna Specyfikacja techniczna” 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania BSO 
 
3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, 

stosowanych do robót elewacyjnych, 
 
3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do 

mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 
 
3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, 

opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past, 
 
3.2.4. Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, 

szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, 
agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 

 
3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej, okładzin elewacyjnych oraz kształtowania ich powierzchni i 

krawędzi – szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i 
powierzchni płyt (boniowanie), 

 
3.2.6. Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów 

(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 
 
3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego narzędzia do 

modelowania powierzchni, 
 
3.2.8. Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 
 
 
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna” 
 
4.2.  Transport materiałów 
 
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, 
aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 
Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) 
należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca 
się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, 
chwytaki, wciągniki, wózki. Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej 
ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 
jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia 
wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: 
maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej.  
 
Blachy do pokryć bądź obróbek dachowych i ściennych 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 dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie 
może przekroczyć 1 m. Przy załadunku  i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

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

 niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego. 
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5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”  
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 
 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 

 wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i 
prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w 
sposób nie powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych, 

 przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 
zagospodarowanie placu budowy, 

 wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 

 wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu 
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych 
na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 

 wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoŜa, przede wszystkim tynki 
wewnętrzne i jastrychy, 

 wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 
 
5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 
 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, 
wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 

 Próba odporności na ścieranie  
ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania pozostałości wykwitów i 
spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 

 Próba odporności na skrobanie (zadrapanie)  
wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz 
przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. 

 Próba zwilżania  
ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza. 

 Sprawdzenie równości i gładkości  
określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). 
Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe 
monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach 
przedmiotowych  należy odwołać się do norm dotyczących rodzaju podłoża występującego na 
docieplanym obiekcie). 
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, 
miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. Kontroli wymaga także wytrzymałość 
powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży  istniejących – zwietrzałych 
powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości dotyczących 
wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull off”, przy zastosowaniu urządzenia 
badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża 
próbek materiału izolacyjnego. Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian 
wykonanych w technologii wielkopłytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, 
ocenie podlega wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej, 

 
5.4. Przygotowanie podłoża 
 
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 

 oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych 
(olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, 

 usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą), 

 usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 

 w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i 
warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, 
metoda strumieniowa (róŜne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i 
wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza, 
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 wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 

 wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 

 
5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 
 
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych 
warunków atmosferycznych (najczęściej –  brak opadów, silnego 
nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań 
osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i 
wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach 
podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te 
szczególne warunki danego systemu docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej 
szczegółowej. 
 
5.5.1.  Gruntowanie podłoża 

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek 
gruntujący na całą jego powierzchnię. 

 
5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej 

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować 
wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). 
Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO – zakończeń lub styków z innymi 
elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. Nanieść 
zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w postaci 
placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – punktowa) lub pacą ząbkowaną 
na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej zaprawą na 
całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. Płyty 
naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania 
(przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe 
ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – 
pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej 
zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie 
wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane 
projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników 
zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 
szt./m2) – od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich 
kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 
Izolacja ścian piwnicznych - do wysokości ław fundamentowych. 

 
5.5.3. Wykonanie detali elewacji 

W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników budynku i 
ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji 
termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 

 
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i 
drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej 
(klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności 
ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna 
być całkowicie zakryta zaprawą. 

 
5.5.5.  Gruntowanie warstwy zbrojonej 

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 
 
5.5.6.  Montaż elementów dekoracyjnych 

Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 
 
5.5.7.  Warstwa wykończeniowa – tynkowanie, okładziny i malowanie 
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Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej, 
niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań 
systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, 
zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją 
techniczną szczegółową (w SST należy te wymagania opisać). Sposób wykonania tynku zależny 
jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku 
pomalować wybranym rodzajem farby – zależnie od wymagań projektu, systemu, warunków 
środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach południowych i 
zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego 
poniżej 30. Sposób mocowania okładzin naturalnych(kamiennych)oraz ceramicznych zgodnie z 
wytycznymi producenta i kart informacyjnych wyrobu dotyczących sposobu mocowania i 
wykończenia. 
 

5.6.      Nakładanie preparatu antygraffiti 
 

 Przygotowanie powierzchni: podłoże powinno być czyste, suche, odtłuszczone i odkurzone. 

 Warunki aplikacji: 

 Wewnętrzne: bardzo dobrze przewietrzyć pomieszczenie. 

 Na zewnątrz: nigdy nie nakładać, gdy pada deszcz. 

 Temperatura otoczenia: powyżej 5oC. 

 Wilgotność względna: Max. 90%. 

 Sposób aplikacji: Pędzel, wałek lub natrysk bezpowietrzny (dysza: 013 – 015). 

 Rozcieńczanie: Gotowy do użycia. 

 Czyszczenie narzędzi: Woda. 

 Wydajność: ok. 10 m2/l na powierzchnię. 
 Uwagi: Dobrze wymieszać przed użyciem. 
 
5.7.      Montaż fasady szklanej 
 
Panele szklane montowane punktowo za pomocą aluminiowych filigranowych uchwytów pomiędzy 
kolejnymi taflami szkła. Wielkość uchwytów, części widoczna: 15x35 mm. Uchwyty malowane proszkowo 
na kolor szkła - RAL 6034. Mocowane do systemowych słupów aluminiowych w prowadnicy oraz 
nitowane nitem nierdzewnym z trzpieniem nierdzewnym. Słupy aluminiowe o wym. 80x88 mm, 
anodowane na czarno, mocowane do konsoli śrubami nierdzewnymi klasy A2. Słupy należy odseparować 
od konsoli elementami dystansowymi EPDM.  
Uwaga! Wszelkie połączenia szkła z systemem montażowym należy odseparować elementami 
dylatacyjnymi i dystansowymi EPDM. 
Konsole mocowane do ściany budynku za pomocą śrub z kołkami stalowymi ocynkowanymi. Pomiędzy 
konstrukcją systemową a ścianą należy zastosować stopery termiczne. 
Budynek w części, gdzie jest zaprojektowana fasada szklana ocieplony 15 cm wełna mineralną z 
czarnym welonem. Wełna mocowana za pomocą kołków z talerzykami w kolorze czarnym. 
Obróbki blacharskie fasady szklanej z blachy aluminiowej gr. 1,5 mm malowanej na kolor szkła. 

 

5.8.    Obróbki blacharskie,  odwodnienia, parapety  
 
5.8.1. Podkład 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

 pochylenie płaszczyzny powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami 
PN-B-02361:1999, 

 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. 

Każdy podkład pod pokrycie z blachy powinien spełniać następujące wymagania: 

 w przypadku obróbek z blachy na cokołach budynku - podkład stanowi warstwa spadkowa 
wykonana z zaprawy wapienno cementowej. 
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5.8.2. Obróbki z blachy 
Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej  o gr. 0,55mm można wykonywać o każdej porze roku, 
lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
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. 
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych  powinny być dostosowane do wielkości 
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
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 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w 
PN-EN 607: 1999. 
Rynny z blachy ocynkowanej  o gr. 0,55mm 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. 
Rury spustowe z blachy ocynkowanej  o gr. 0,55mm 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. 

 
5.8.3.   Mocowanie parapetów zewnętrznych 

Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej o gr. 1,00 mm należy obsadzić ze spadkiem na 
zewnątrz  okna. Krawędzie parapetu muszą być zakończone zakończeniami PCV montowane na 
klej montażowy metal –PCV. Nie dopuszczalne jest mocowanie zakończeń parapetów na silikon. 
Występowanie krawędzi  
ostrych jest niedopuszczalne. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”  
 
6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 
 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 
 
6.2.1.  Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia. 

 
6.2.2.  Ocena podłoża 

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w niniejszej SST. 
 
6.3.  Badania w czasie robót 
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Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo 
określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola 
robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 
 
6.3.1.  Kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania 

warstwy gruntującej), równości powierzchni, 
 
6.3.2.  Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na 

powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, 
ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń, 

 
6.3.3.  Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, 

położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), 
 
6.3.4.  Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, 

wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy 
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno 
powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub 
pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm, 

 
6.3.5.  Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu wykonania 

(w przypadku systemowego wymagania), 
 
6.3.6.   Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 

 tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 

 malowania – pod względem jednolitości i koloru. 

 okładzin-pod względem jakości mocowania z godnie z wytycznymi, równomiernego 
rozmieszczenia elementów na elewacji oraz kolorystyki. 

 
6.3.7.  Kontroli przygotowania powierzchni pod płytki klinkierowe, gruntowanie, nałożenie warstwy kleju, 

ułożenie płytek klinkierowych, fugowanie.  
 
6.4.  Badania w czasie odbioru robót 
 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 
dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoża, 

 prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Przed przystąpieniem do badań przy 
odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się 
do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do 
badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 

 
6.4.2.  Opis badań odbiorowych 

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z 
zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 
5.5. niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy 
dotyczące warunków odbioru  a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót 
elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian” – wyd. 
przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z treścią 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla tynków o fakturze specjalnej 
do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy 
PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. Według tej normy 
odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących granicach: 
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Kategoria 
tynku 

Odchylenie 
powierzchni tynku od 

płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi 

od linii prostej 

Odchylenie powierzchni 
i krawędzi od kierunku 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 

przewidzianego 
pionowego 

poziomego w 
dokumentacji 

pionowego poziomego 

III nie większe niż 3 mm i 
w liczbie nie większej 
niż 3 na całej długości 

łaty kontrolnej 2 m 

nie większe niż 
2mm na 1 m i 

ogółem nie 
więcej niż 4 mm 

w pomieszcz. 
do 3,5 m 

wysokości oraz 
nie więcej niż 6 

mm w 
pomieszcz. 

powyżej 3,5 m 
wysokości 

nie większe niż 
3mm na 1 m i 

ogółem nie 
więcej niż 6 
mm na całej 
powierzchni 

między 
przegrodami 
pionowymi 

(ściany, belki 
itp.) 

nie większe niż 
3 mm na 1 m 

 
Obowiązują także wymagania: 

 odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 
powinny być większe niż 7 mm, 

 dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny 
być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna 
posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej 
powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle 
rozproszonym. 

 
6.5.  Odbiór robot - odwodnienie  
 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badanie w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robot, do których odbiór później jest niemożliwy lub 
utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
a. Podłoża  

 jakości zastosowanych materiałów, 

 dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

 dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. Dokonanie odbioru 
częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

b. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robot, po deszczu. Podstawy do 
odbioru robot pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 

 dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia, 

 zapisy dotyczące wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów. Protokoły 
odbioru materiałów i wyrobów. 

c.  Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia obróbek blacharskich i 
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonanie w pokryciu ewentualnych 
zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
Odbiór obróbek uszczelniających, rynien i rur spustowych powinien obejmować 

 sprawdzenie prawidłowość połączeń poziomych i pionowych 

 sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian 

 sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 
Odbiór pozostałych robot podlegają zasadom odbioru robot zanikających. 

 
7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
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7.1.  Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”. 

 
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 
 
7.2.1.  Powierzchnię ocieplenia ścian budynku i okładzin oblicza się w metrach kwadratowych, jako 

iloczyn długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu 
cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 

 
7.2.2.  Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m², 

doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach 
kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz 
z grubością ocieplenia. 

 
7.2.3.  Obróbki blacharskie, odwodnienie dachu oblicza się w mb. 
 
8.  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych, okładzinowych  należy przygotowanie wraz 
z ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, płytki klinkierowej, wykonywanie 
warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem 
następnego etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i 
szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów 
robót. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. Wszystkie 
ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy 
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy). 
 
8.3.  Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest 
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest 
podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 
8.4.  Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, 
powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz 
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać 
umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

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

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

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

 instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 

 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi 
w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla 
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realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny być 
odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są 
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny 
roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z 
następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego 
ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności 
ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą. 
 
8.5.   Odbiór obróbek blacharskich, odwodnienia, parapetów 
 

 Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

 Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 

 Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

 Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe 
mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

 
8.6. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym okresie 
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu 
gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych 
robotach ociepleniowych. 
 
9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Ogólna Specyfikacja 

Techniczna”. 
 
9.2.  Zasady rozliczenia i płatności 
 
Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i 
ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 
przez zamawiającego lub 

 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe 
uwzględniają: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 
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 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 

 ocenę i przygotowanie podłoża, 

 zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 

 wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów 
elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 

 gruntowanie podłoża, 

 przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili mocujących, 
wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 

 szlifowanie powierzchni płyt, 

 mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych – zależnie od systemu i projektu robót 
ociepleniowych, 

 ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej, 

 wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 

 gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementów 
dekoracyjnych (profili), 

 wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych 
itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem 
przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp., 

 wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem połączeń w 
narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed 
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem. 

 wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) – tynki, 
okładziny, ewent. malowanie, 

 usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych 
zanieczyszczeń, 

 uporządkowanie terenu wykonywania prac, 

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i 
zgodnie z zaleceniami producenta, 

 likwidację stanowiska roboczego. 
Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbędnych 
rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób 
rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań, koniecznych do wykonywania robót na 
wysokości powyżej 4 m. 
 
9.3.  Obróbki blacharskie, odwodnienia 
 
Płaci się za ustaloną ilość  obróbki, odwodnień  wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie, 

 zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, odwodnienia,  zalutowanie połączeń, 

 uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Normy 
 

 PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

 PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

 PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

  PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 

  PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 
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 PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 

 PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 

 PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 

 PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 

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

 PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w 
zakresie wykonywania badania przy odbiorze. 

 PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 

 PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. 
Wymagania i badania. 

 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 
betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 

 PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 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. 

 PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 
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KOD CPV 
 

RODZAJ ROBÓT 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych 

45421120-1 Instalowanie progów  
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SST 10 - STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót wymiany stolarki i montażu nowej związanych z realizacją zadania.  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich drzwi wewnętrznych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, montażem 
drzwi.  
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

 przygotowanie ościeży do wbudowania drzwi i okien 

 montaż stolarki  okiennej i drzwiowej, 

 montaż parapetów wewnętrznych, zewnętrznych, 

 osadzenie parapetów wewnętrznych, 

 montaż rolet okiennych,  

 montaż foli okiennej. 
 
Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do montażu okien i drzwi oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów robót 
montażowych 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną. 
 
Okno– konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w  ścianie lub dachuje 
spadkiem, która przepuszcza światło i może przepuszczać świeże powietrze.  
Ościeżnica – obramowanie skrzydeł okiennych itp., umożliwiające ich zamocowanie w miejscu  
przeznaczenia.  
Stojak ościeżnicy – boczny, pionowy element ościeżnicy lub okładziny otworu.  
Ościeże – Lico pionowej wnęki lub stojaka ościeżnicy.  
Próg ościeżnicy – element w ścianie umożliwiający osadzenie ościeżnicy lub dolny element ościeżnicy.  
Skrzydło okienne – element stały lub otwierany, składający się zasadniczo z ramiaka i  wypełnienia, 
takiego jak: oszklenie, okratowanie, pełna płyta lub listewki 
Skrzydło– ruchoma część okna (naświetla), drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy, krośnie lub 
bezpośrednio w otworze budowlanym. 
Skrzydło prawe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony a po 
zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy 
zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazówek zegara. 
Skrzydło lewe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony a po 
zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy 
zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara. 
Drzwi balkonowe– ruchoma część ściany mająca cechy konstrukcyjne okna, spełniająca jednocześnie 
funkcję okna i drzwi. 
Naświetle– ruchoma lub stała część ściany, przepuszczająca światło pomiędzy pomieszczeniami. 
Naświetle składa się z ościeżnicy i oszklonego skrzydła lub z samej oszklonej ościeżnicy 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z montażem drzwi wewnętrznych oraz 
wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
Materiały i wyroby stosowane przy montażu okien i drzwi: 

 okna i drzwi, 

 obróbki, 

 materiały uszczelniające, 

 inne wyroby i materiały. 
Wszystkie materiały do wykonania robót montażowych okien i drzwi powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
2.2.1.   Okna i drzwi  

Okna i drzwi powinny posiadać właściwości eksploatacyjne określone i sklasyfikowane przez 
producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006.  
Ponadto producent powinien określić materiał (materiały), z których okna i drzwi są wykonane, 
łącznie z wszelkimi zastosowanymi powłokami i/lub  środkami ochronnymi. Ta zasada powinna 
być zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementów składowych, mających wpływ na 
trwałość wyrobów przy ich użytkowaniu, poprzez powołanie odpowiednich norm lub  aprobat 
technicznych. 
Producent powinien również podać informacje dotyczące konserwacji okien i drzwi oraz ich 
części podlegających wymianie. 
Według PN-EN 14351-1:2006 wymagane właściwości okien i drzwi powinny być określone 
zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy 1 i 
sklasyfikowane według poniższej  tablicy.  

 
 

L.p
. 

Właściwość 
 

Norma 
Klasyfikacyjn

a 
a 
 

Norma 
dotycząca 

metody 
badań 

lub obliczeń 
a 

Typ badania 
b 
 

Zakres 
bezpośrednie

go 
zastosowania 

 

1 Odporność  na 
obciążenie wiatrem 

EN 12210 EN 12211 Niszczące 
 

 

2 Odporność na 
obciążenie 
śniegiem 

Informacja o 
wypełnieniu 

 

Krajowe 
Przepisy i/lub 

zalecenia 

Obliczenie  

3 Reakcja na ogień EN 13501-1 patrz 
EN13501-1 

Niszczące 
 

Okna dachowe 

4 Właściwości 
dotyczące 

oddziaływana ognia 
zewnętrznego 

EN 13501-5 ENV 1187 Niszczące 
 

Okna dachowe 

5 Wodoszczelność EN 12208 EN 1027 Nieniszczące 
 

 

6 Substancje 
niebezpieczne 

Według wymagań 
w krajowych regulacjach prawnych 

7 Odporność na 
uderzenie 

EN 13049 EN 13049 Niszczące 
 

 

8 Nośność Wartość EN 14609 Nieniszczące  
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urządzeń 
zabezpieczających 

progowa 
 

 

9 Właściwości 
akustyczne 

 

Wartości 
deklarowane 

 

PN-EN 
20140-3 

EN ISO 717-
1 

Nieniszczące 
lub wartości 
tabelaryczne 

Patrz 
Załącznik B 

PN-EN 
143511:200 

10 Przenikalność 
cieplna 

 

Wartości 
deklarowane 

 

EN ISO 
10077-
1:2000 

Tablica F.1 

Wartości 
tabelaryczne 

 

Wszystkie 
rozmiary 

 

EN ISO 
10077-1 

ENISO10077
-1 

EN ISO 
10077-2 

Obliczenie Powierzchnia 
całkowita 
≤2,3 m

2 c,d
 

Powierzchnia 
całkowita > 2,3 

m
2 c

 

EN ISO 
12567-1 
EN ISO 
12567-2 

 

Nieniszczące 
 

Powierzchnia 
całkowita 
≤2,3 m

2 c,d
 

Powierzchnia 
całkowita > 2,3 

m
2 c

 

11 Właściwości 
związane z 

promieniowaniem(
wypełnienie)

e
 

Wartości 
deklarowane 

 

EN 410 
EN 13363-1 
EN 13363-3 

 

– Wszystkie 
rozmiary 

12 Przepuszczalność 
powietrza 

EN 1220 EN 1026 Nieniszczące 
 

 

13 Siły operacyjne f EN 13115 EN 12046-1 Nieniszczące  

14 Wytrzymałość 
mechaniczna 

 

EN 13115 EN 12046-1 
EN 14608 
EN 14609 

 

Niszczące lub 
nieniszczące 
(zależnie od 

wyniku) 

 

15 Wentylacja Wartości 
deklarowane 

EN 13141-1 Nieniszczące 
 

 

16 Kuloodporność EN 1522 EN 1523 Niszczące  

17 Odporność 
na wybuch 

EN 13123-1 
EN 13123-2 

EN 13124-1 
EN 13124-2 

Niszczące  

18 Odporność na 
wielokrotne 
otwieranie i 
zamykanie 

EN 12400 EN 1191 Niszczące  

19 Zachowanie się 
pomiędzy różnymi 

klimatami 

Do 
opracowania 

 

ENV 13420 Niszczące  

20 Odporność na 
włamanie 

ENV 162 ENV 1628 
ENV 1629 
ENV 1630 

Niszczące  

 
2.2.2. Okno aluminiowe Os1 

 Szklone szkłem bezpiecznym min. P2, 

 Ślusarka w kolorze antracytowym RAL7016, 

 Izolacyjność cieplna U = 1,3 W/m
2
K, 

 Okno antywłamaniowe w parterze (od ulicy) zabudowane z czterech stron szybą float o gr. 4 mm, 
połączonych czterema foliami antywłamaniowymi PUB (szyba P4), okucia antywłamaniowe, 
zamki rozporowe wpuszczane. 

 
2.2.3. Okno wewnętrzne Ow1 

 Wymiar: 100 x 60cm, 

 PCV stałe, kolor biały, 

 wyposażone w kwaterę podawczą, klamkę standardową, zamek zwykły. 
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 2.2.4. Okno wewnętrzne Ow2 

 Wymiar 100 x 60cm, 

 PCV stałe, kolor biały, 

 wyposażone w kwaterę podawczą, klamka standardowa, zamek zwykły. 
 

2.2.5. Okno wewnętrzne Ow3 

 Wymiar: 100 x 60cm, 

 PCV stałe, kolor biały, 

 przesuwne w pionie, wyposażone w kwaterę podawczą, klamka standardowa, zamek zwykły. 
 

2.2.6. Okno Oz1 

 Wymiar: 135 x 130 cm, 

 h parapetu = 200 cm, 

 okno PCV – profil pięciokomorowy, 

 U = 1,3 W/m2K 

 Kolor RAL7016. 
 

2.2.7. Okno Oz2 

 Wymiar: 135 x 130 cm, 

 h parapetu = 90 cm, 

 Okno PCV – profil pięciokomorowy, 

 U = 1,3 w/m2K dla przegród szklanych, 

 Kolor RAL7016, 

 Antywłamaniowe z 4 szyb float o grubości 4 mm, łączone czterema foliami antywłamaniowymi, 

 PVB (szyba P4), okucie antywłamaniowe. 
 
2.2.8. Okno Oz3 

 Wymiar: 270 x 115 cm, 

 h parapetu = 90 cm, 

 Okno PCV – profil pięciokomorowy, 

 U = 1,3 w/m2K dla przegród szklanych, 

 Kolor RAL7016, 

 Antywłamaniowe z 4 szyb float o grubości 4 mm, łączone czterema foliami antywłamaniowymi, 

 PVB (szyba P4), okucie antywłamaniowe. 
 

2.2.9. Okno Oz4 

 Wymiar: 130 x 135 cm, 

 h parapetu = 180 cm, 

 Okno PCV – profil pięciokomorowy, 

 U = 1,3 w/m2K dla przegród szklanych, 

 Kolor RAL7016, 

 Antywłamaniowe z 4 szyb float o grubości 4 mm, łączone czterema foliami antywłamaniowymi, 

 PVB (szyba P4), okucie antywłamaniowe. 
 
2.2.10. Okno Oz5 

 Wymiar: 135 x 225 cm,  

 h parapetu = 80 cm, 

 Okno PCV – profil pięciokomorowy, 

 U = 1,3 w/m
2
K dla przegród szklanych, 

 Kolor RAL7016, 

 Antywłamaniowe z 4 szyb float o grubości 4 mm, łączone czterema foliami antywłamaniowymi, 

 PVB (szyba P4), okucie antywłamaniowe. 
 
2.2.11. Okno Oz6 

 Wymiar: 135 x 225 cm, 

 h parapetu = 85 cm, 

 Okno PCV – profil pięciokomorowy, 

 U = 1,3 w/m
2
K dla przegród szklanych, 

 Kolor RAL7016, 

 Antywłamaniowe z 4 szyb float o grubości 4 mm, łączone czterema foliami antywłamaniowymi, 



STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA        

PRZEBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NR 1 ORAZ BUDYNKU DAWNEJ KUŹNI NA POTRZEBY WYDZIAŁU 

MECHANICZNEGO  AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE  PRZY UL. WILLOWEJ 2-4, działka nr 4/11; 4/14 obręb 3018    

Strona 178 

 PVB (szyba P4), okucie antywłamaniowe. 
 

2.2.12. Okno Oz7 

 Wymiar: 135 x 135 cm, 

 h parapetu = 85 cm, 

 Okno PCV – profil pięciokomorowy, 

 U = 1,3 w/m2K dla przegród szklanych, 

 Kolor RAL7016, 

 Antywłamaniowe z 4 szyb float o grubości 4 mm, łączone czterema foliami antywłamaniowymi, 

 PVB (szyba P4), okucie antywłamaniowe. 
 
2.2.13.  Okno Oz8 

 Wymiar: 135 x 135 cm, 

 h parapetu = 100 cm, 

 Okno PCV – profil pięciokomorowy, 

 U = 1,3 w/m2K dla przegród szklanych, 

 Kolor RAL7016, 

 Szyba zespolona. 
 
2.2.14. Okno Oz9 

 Wymiar: 90 x 115 cm, 

 h parapetu = 100 cm, 

 Okno PCV – profil pięciokomorowy, 

 U = 1,3 w/m2K dla przegród szklanych, 

 Kolor RAL7016, 

 Szyba zespolona. 
 
2.2.15. Okno Oz10 

 Wymiar: 120 x 210 cm, 

 h parapetu = 90 cm, 

 Okno PCV – profil pięciokomorowy, 

 U = 1,3 w/m2K dla przegród szklanych, 

 Kolor RAL7016, 

 Szyba zespolona. 
 
2.2.16. Okno Oz11 

 Wymiar:  180 x 210 cm, 

 h parapetu = 110 cm, 

 Okno PCV – profil pięciokomorowy, 

 U = 1,3 w/m2K dla przegród szklanych, 

 Kolor RAL7016, 

 Szyba zespolona. 
 

2.2.17. Okno Oz12 

 Wymiar: 130 x 205 cm, 

 h parapetu = 100 cm, 

 Okno PCV – profil pięciokomorowy, 

 U = 1,3 w/m2K dla przegród szklanych, 

 Kolor RAL7016, 

 Szyba zespolona. 
 
2.2.18.  Okno Oz13 

 Wymiar:180 x 225 cm, 

 h parapetu = 110 cm, 

 Okno PCV – profil pięciokomorowy, 

 U = 1,3 w/m2K dla przegród szklanych, 

 Kolor RAL7016, 

 Szyba zespolona. 
 
2.2.19. Okno Oz14 
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 Wymiar: 270 x 225cm, 

 h parapetu = 180 cm, 

 Okno PCV – profil pięciokomorowy, 

 U = 1,3 w/m2K dla przegród szklanych, 

 Kolor RAL7016, 

 Szyba zespolona. 
 
2.2.20. Okno Oz15 

 Wymiar: 270 x 225, 

 h parapetu = 85 cm, 

 Okno PCV – profil pięciokomorowy, 

 U = 1,3 w/m2K dla przegród szklanych, 

 Kolor RAL7016, 

 Szyba zespolona. 
 
2.2.21  Okno Oz16 

 Wymiar:155 x 225 cm, 

 h parapetu = 85 cm, 

 Okno PCV – profil pięciokomorowy, 

 U = 1,3 w/m2K dla przegród szklanych, 

 Kolor RAL7016, 

 Szyba zespolona. 
 
2.2.22. Okno Oz17 

 Wymiar:  80 x 150 cm, 

 h parapetu = 85 cm, 

 Okno PcV – profil pięciokomorowy, 

 U = 1,3 w/m2K dla przegród szklanych, 

 Kolor RAL7016, 

 Szyba zespolona. 
 
2.2.23. Okno Oz18 

 Wymiar: 180 x 210 cm, 

 h parapetu = 90 cm, 

 Okno PcV – profil pięciokomorowy, 

 U = 1,3 w/m2K dla przegród szklanych, 

 Kolor RAL7016, 

 Szyba zespolona. 
 
2.2.24. Okno Oz19 

 Wymiar:  180 x 210 cm, 

 h parapetu = 100 cm, 

 Okno PcV – profil pięciokomorowy, 

 U = 1,3 w/m2K dla przegród szklanych, 

 Kolor RAL7016, 

 Szyba zespolona. 
 
2.2.25. Okno Oz20 

 Wymiar:  130 x 220 cm, 

 h parapetu = 85 cm, 

 Okno PcV – profil pięciokomorowy, 

 U = 1,3 w/m2K dla przegród szklanych, 

 Kolor RAL7016, 

 Szyba zespolona. 
 
2.2.26. Okno Oz21 

 Wymiar:180 x 200 cm, 

 h parapetu = 90 cm, 

 Okno PcV – profil pięciokomorowy, 

 U = 1,3 w/m2K dla przegród szklanych, 
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 Kolor RAL7016, 

 Szyba zespolona. 
 

2.2.27. Okno Oz22 

 Wymiar: 270 x 200 cm, 

 Okno PcV – profil pięciokomorowy, 

 U = 1,3 w/m2K dla przegród szklanych, 

 Kolor RAL7016, 

 Szyba zespolona. 
 
2.2.28.  Okno Oz23 

 Wymiar:155 x 200 cm, 

 h parapetu = 95 cm, 

 Okno PcV – profil pięciokomorowy, 

 U = 1,3 w/m2K dla przegród szklanych, 

 Kolor RAL7016, 

 Szyba zespolona. 
 
2.2.29. Okno Op1 

 Wymiar: 135 x 225 cm, 

 Aluminiowe, 

 U = 1,3 w/m
2
K – dla przegród szklanych, 

 h parapetu = 85 cm, 

 Szyba zespolona, 

 Kolor RAL7016 (malowane proszkowo), 

 EI60. 
 
2.2.30.  Okno Op2 

 Wymiar: 130 x 220 cm, 

 Aluminiowe, 

 U = 1,3 w/m
2
K – dla przegród szklanych, 

 h parapetu = 85 cm, 

 Szyba zespolona, 

 Kolor RAL7016 (malowane proszkowo), 

 EI60. 
 
2.2.31. Okno Op3 

 Wymiar: 130 x 205 cm, 

 Aluminiowe, 

 U = 1,3 w/m
2
K – dla przegród szklanych, 

 h parapetu = 110 cm, 

 Szyba zespolona, 

 Kolor RAL7016 (malowane proszkowo), 

 EI60. 
 
2.2.32.  Okno Op4 

 Wymiar: 130 x 240 cm, 

 Aluminiowe, 

 U = 1,3 w/m
2
K – dla przegród szklanych, 

 h parapetu = 85 cm, 

 Szyba zespolona, 

 Kolor RAL7016 (malowane proszkowo), 

 EI60. 
 
2.2.33. Okno Op5 

 Wymiar: 130 x 220 cm, 

 Aluminiowe, 

 U = 1,3 w/m
2
K – dla przegród szklanych, 

 h parapetu = 85 cm, 

 Szyba zespolona, 
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 Kolor RAL7016 (malowane proszkowo), 

 EI60. 
 
2.2.34.  Okno Op6 

 Wymiar: 130 x 160 cm, 

 Aluminiowe, 

 U = 1,3 w/m
2
K – dla przegród szklanych, 

 h parapetu = 155 cm, 

 Szyba zespolona, 

 Kolor RAL7016 (malowane proszkowo), 

 EI60. 
 
2.2.35. Okno Op7 

 Wymiar: 130 x 220 cm, 

 Aluminiowe, 

 U = 1,3 w/m
2
K – dla przegród szklanych, 

 h parapetu = 85 cm, 

 Szyba zespolona, 

 Okno oddymiające – powierzchna czynna Acz = 1,17 m
2
, 

 Wyposażone w siłownik łańcuchowy 24 VDC +/- 15%, 

 Kąt otwierania okna 45
0
, otwierane do wewnątrz. 

 
2.2.36. Okno Okź1 

 Wymiar: 130 x 130 cm, 

 Okno PcV – profil pięciokomorowy, 

 U = 1,3 w/m
2
K, 

 h parapetu = 90 cm, 

 Szyba zespolona, 

 Kolor RAL7016. 
 
2.2.37. Okno Okź2 

 Wymiar 75 x 130 cm, 

 Okno PcV – profil pięciokomorowy, 

 U = 1,3 w/m
2
K, 

 h parapetu = 90 cm, 

 Szyba zespolona, 

 Kolor RAL7016. 
 
2.2.38.  Okno Okź3 

 Wymiar 150 x 130 cm, 

 Okno PcV – profil pięciokomorowy, 

 U = 1,3 w/m
2
K, 

 h parapetu = 90 cm, 

 Szyba zespolona, 

 Kolor RAL7016. 
 
2.2.39. Okno Okź4 

 Wymiar 130 x 220 cm, 

 Okno PcV – profil pięciokomorowy, 

 U = 1,3 w/m
2
K, 

 h parapetu = 80 cm, 

 Szyba zespolona, 

 Kolor RAL7016. 
 
2.2.40. Okno Owr1 

 Wymiar: 300 x 110 cm, 

 Okno PcV – profil pięciokomorowy, 

 U = 1,3 W/m
2
K, 

 Szyba zespolona, 

 Kolor RAL7016. 
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2.3.41.  Ościeżnice i ramy okienne: 

 od wnętrza: samoprzylepna folia paroszczelna, samoprzylepna taśma butylokauczukowa / silikon 

  od zewnętrz: samoprzylepna folia paroprzepuszczalna / samoprzylepna taśma z pianki 
poliuretanowej. 

 
2.4.   Drzwi 

 
2.4.1. Drzwi DS1  

 Wymiary: 90 x 130 cm, 

 Jednoskrzydłowe, bezprzylgowe, 

 Dwa zawiasy czopowe, 

 Zamek z wkładką patentową, 

 Ościeżnica stalowa – malowana proszkowo RAL7047, 

 Skrzydło stalowe pełne – malowane RAL7047 
 
2.4.2. Drzwi wewnętrzne (korytarz) W1/Ds2 

 PCV dwuskrzydłowe z naświetlem bocznym, 

 Rozwierne, przylgowe, szklane, 

 Przegroda szklana, 

 Szkło bezpieczne laminowane, 

 Ościeżnica PCV RAL7047, 

 3 zawiasy, 

 Klamka standardowa, stalowa na okrągłej rozecie w kolorze satyny, 

 Zamek (klucz zwykły), 

 Wymiary: 70 x 200; 120 (90 + 30) x 200 cm. 
 
2.4.3. Drzwi wewnętrzne (korytarz) W3/Ds3 

 PCV dwuskrzydłowe naświetlem bocznym, 

 Rozwierne, przylgowe, szklane, 

 Przegroda szklana, 

 Szkło bezpieczne laminowane, 

 Ościeżnica PCV RAL7047, 

 3 zawiasy, 

 Klamka standardowa, stalowa na okrągłej rozecie w kolorze satyny, 

 Zamek (klucz zwykły) 

 Wymiary: 50 x 200, 90 x 200 cm. 
 
2.4.4. Drzwi wewnętrzne (korytarz) W4/Ds4 

 PCV dwuskrzydłowe naświetlem bocznym, 

 Rozwierne,  przylgowe, szklane, 

 Przegroda szklana, 

 Szkło bezpieczne laminowane, 

 Ościeżnica PCV RAL7047, 

 3 zawiasy, 

 Klamka standardowa, stalowa na okrągłej rozecie w kolorze satyny, 

 Zamek (klucz zwykły) 

 Wymiary: 100 x 200; 180 (90 + 90) x 200 cm. 
 
2.4.5. Drzwi zewnętrzne Dkź1 

 Wymiar 150(90 + 60) x 220 cm, 

 Dwuskrzydłowe, rozwierne, przylgowe, 

 Profile stalowe z wkładem termicznym, 

 Ościeżnica regulowana, malowana proszkowo, 

 Kolor RAL7047, 

 3 zawiasy, 

 Klamka standardowa, stalowa na okrągłej rozecie w kolorze satyna, 

 U = 1,7 W/m
2
K, 

 Zamek patentowy, 

 Okucia stalowe. 
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2.4.6. Drzwi zewnętrzne Dkź2 

 Wymiar 200 (100 + 100) x 220 cm, 

 Dwuskrzydłowe, rozwierne, przylgowe, 

 Profile stalowe z wkładem termicznym, 

 Ościeżnica regulowana, malowana proszkowo, 

 Kolor RAL7047, 

 3 zawiasy, 

 Klamka standardowa, stalowa na okrągłej rozecie w kolorze satyna, 

 U = 1,7 W/m
2
K, 

 Zamek patentowy, 

 Okucia stalowe. 
 
2.4.7. Drzwi zewnętrzne Dz3 

 Wymiar 190 (95 + 95) x 280 (230 + 50) cm, 

 Drzwi dwuskrzydłowe, rozwierne, przylgowe, profile stalowe z wkładem termicznym, 

 Ościeżnica regulowana, stalowa, malowana proszkowo, 

 Kolor RAL7047, 

 3 zawiasy, 

 Klamka standardowa, stalowa na okrągłej rozecie w kolorze satyna, 

 U = 1,7 W/m
2
K, 

 Naświetle górne szklane U = 1,3 W/m
2
K, 

 Zamek patentowy, 

 Okucia stalowe. 
 
2.4.8.  Drzwi zewnętrzne Dz4 

 Wymiar 300 (150 + 150) x 245 (200 + 45) cm, 

 Drzwi dwuskrzydłowe, rozwierne, przylgowe, profile stalowe z wkładem termicznym, 

 Ościeżnica regulowana, stalowa, malowana proszkowo, 

 Kolor RAL7047, 

 3 zawiasy, 

 Klamka standardowa, stalowa na okrągłej rozecie w kolorze satyna, 

 U = 1,7 W/m
2
K, 

 Naświetle górne szklane U = 1,3 W/m
2
K, 

 Zamek patentowy, 

 Okucia stalowe. 
 
2.4.9. Drzwi zewnętrzne Dz5 

 Wymiar 190 (95 + 95) x 245 (200 + 45)cm, 

 Drzwi dwuskrzydłowe, rozwierne, przylgowe, profile stalowe z wkładem termicznym, 

 Ościeżnica regulowana, stalowa, malowana proszkowo, 

 Kolor RAL7047, 

 3 zawiasy, 

 Klamka standardowa, stalowa na okrągłej rozecie w kolorze satyna, 

 U = 1,7 W/m2K, 

 Naświetle górne szklane U = 1,3 W/m
2
K, 

 Zamek patentowy, 

 Okucia stalowe. 
 

2.5.  Nawietrzak 
 

Zaprojektowano nawiewniki ciśnieniowe o strumieniu objętości powietrza co najmniej 30 m3/h na osobę, 
z siatką zabezpieczającą przed owadami, wkładką ochrony akustycznej oraz możliwością ręcznego 
domknięcia nawiewu. Tłumienie akustyczne zestawu od 33dBdo 37 dB. 

 
2.6.  Parapety wewnętrzne 
 
Parapety wewnętrzne o przekroju komorowym, z twardego pcv (polichlorek winylu powlekany odporną 
na trudne warunki folią wysokiej jakości posiadającą zwiększoną odporność na zarysowania oraz 
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odporność na działanie promieni ultrafioletowych), kolor antracytowy zbliżony do RAL 7016 z 
zakończeniami w kolorze parapetu. 
 
2.7.   Składowanie elementów 
 
Okna i drzwi z drewna, tworzyw sztucznych należy przechowywać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
05000, a aluminiowe i szkła zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich producenta. Okna i drzwi, z 
wyjątkiem wyrobów uformowanych w jednostki ładunkowe kontenerowe, należy przechowywać w 
magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami 
atmosferycznymi. Pozostałe wyroby i materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
odpowiednimi instrukcjami producentów oraz wymaganiami właściwych dokumentów odniesienia tj. norm 
bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostałych wyrobów i materiałów 
powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.  
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w 
temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Podłogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych  
powinny być utwardzone, poziome, równe. Dopuszcza się w pomieszczeniach magazynowych 
półotwartych stosowanienie utwardzonego podłoża, ale wówczas okna i/lub drzwi należy ustawiać na 
legarach ułożonych równolegle do siebie. Wysokość legarów powinna wynosić co najmniej 15 cm. Okna 
i/lub drzwi należy ustawiać w odległości co najmniej 1,0 m od czynnych urządzeń grzejnych. Należy je 
przechowywać w jednej lub kilku warstwach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami, przy 
zachowaniu warunków bezpieczeństwa. W zależności od stopnia wykończenia powierzchni okien i drzwi 
oraz rodzaju podłoża w magazynie, wyroby należy przechowywać zgodnie z zasadami podanymi w 
poniższej  tablicy. 
 
Sposoby przechowywania okien i drzwi balkonowych w zależności od stopnia wykończenia powierzchni 
wyrobów oraz rodzaju podłoża w magazynie. 
 
 

Lp. Rodzaj podłoża 
w 

magazynie 
 

Rodzaje wyrobów 

okna i drzwi drewniane okna i drzwi z tworzyw 
sztucznych 

 
gruntowane jednokrotnie malowane i 

ostatecznie wykończone 

sposób pakowania 

pojedynczo w pakietach pojedynczo w paletach 
słupkowych 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Podłoże 
nieutwardzone 
(na legarach) 

W jednej 
warstwie na 

progu 
ościeżnicy 

 

Na progu 
ościeżnicy; 

okna w 
warstwach 
do łącznej 
wysokości 
2 m, drzwi 
balkonowe 
w jednej 
warstwie 

- W jednej 
warstwie na 

progu 
ościeżnicy 

 

- 

2 Podłoże 
utwardzone 

Na legarach 
w dwóch 
lub trzech 
warstwach 

 

W dwóch 
lub trzech 
warstwach 

 

 
Sposób przechowywania okien i drzwi aluminiowych, szklanych powinien być zgodny z wymaganiami ich 
producenta. 
 
2.6.  Roleta Materiałowa  
 
Charakterystyka systemu 
System to roleta materiałowa w kasecie aluminiowej z prowadnicami bocznymi.. Kaseta wyposażona jest 
w dekoracyjny, okrągły profil górny, natomiast prowadnice służą do całkowitego zasłonięcia szczelin, 
przez które może przedostawać się światło. Roleta obsługiwana jest przy pomocy mechanizmu 
łańcuszkowego. 
 
2.7. Folia dekoracyjna 
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Specjalna folia PCV ze stabilnymi polimerowymi plastyfikatorami o równomiernym 
zabarwieniu przy świetle odbitym i przechodzącym. Zmniejszony połysk powierzchniowy 
folii zapobiega powstawaniu niepożądanych refleksów o różnej fakturze powierzchniowej.  
Grubość* bez papieru ochronnego i warstwy klejącej 80 mikronów  
Stabilność wymiarów (FINAT –TM 14):  naklejona na stal , nie wykazuje zmian w kierunku  
poprzecznym, w kierunku wzdłużnym <0,2 mm  
Odporność na środki myjące naklejona na szkło akrylowe, poddana przez 8 godzin 
działaniu ługu myjącego (0,5% środek myjący) w temperaturze pokojowej oraz w 65oC nie 
wykazuje  zmian.  
Odporność na temperaturę naklejona na szkło akrylowe, - 40o

 C do + 90oC, nie wykazuje 
zmian. 
 
3.  SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna". 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów, drobnym sprzętem 
potrzebnym do montażu i demontażu okien i drzwi. 
 
Sprzęt i narzędzia do montażu okien i drzwi  
Montaż okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. 
Przy montażu okien i drzwi należy  wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i sprzęt do: 
a)  sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 
b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania  okien lub drzwi balkonowych w ościeżach, 
c)  transportu technologicznego wyrobów, 
d)  wykonywanie montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań. 
 
4.  TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna". 
 
Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu 
Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi mogą być przewożone jednostkami samochodowymi, 
kolejowymi i wodnymi. 
Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania okien i drzwi w 
środkach transportu powinny być zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500oraz z wytycznymi 
(zaleceniami) producenta. 
Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów powinny być zgodne z wymaganiami norm 
przedmiotowych dotyczących tych wyrobów wytycznymi (zaleceniami) producenta. 
Zasady ładowania okien i drzwi na środki transportu 

 Ładowanie okien i drzwi w transporcie drogowym 
 Wyroby należy ustawiać w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł 

były równoległe do podłużnej osi pojazdu, z tym że okna – na progach ościeżnic, drzwi – na 
stojakach ościeżnic. Wyroby nieszklone, w których elementy okuć zamykających wystają ponad 
powierzchnię skrzydła, należy przesunąć, względem siebie o szerokość skrzydła okiennego. 
4.3.2. 

 Ładowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym i wodnym śródlądowym 
 Wyroby należy ustawać pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe do 

podłużnej osi wagonu, z tym że: 
a)  okna – na progach ościeżnic, 
b) drzwi :– o wysokości ościeżnicy mniejszej od wysokości bocznych ścian wagonu na progu 

ościeżnicy, –o wysokości ościeżnicy większej od wysokości bocznych ścian wagonu na 
stojaku ościeżnicy. 

Wyroby nieszklone, w których okucia zamykające wystają ponad powierzchnię skrzydła, należy 
przesunąć względem siebie o szerokość ramiaka skrzydła. Zaleca się ładowanie wyrobów w dwóch lub 
trzech warstwach pod warunkiem, że wysokość bloku nie może przekroczyć wysokości bocznych ścian 
wagonu. 
 
Zasady zabezpieczania okien i drzwi w  środkach transportowych Ustawione wyroby w środkach 
transportowych należy łączyć w bloki. Połączenia powinny zapewniać stabilność i zwartość ładunku oraz 
zabezpieczać go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobów. Wyroby należy zabezpieczać przez: 

a) ścisłe ich ustawienie w rzędach, 
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b) wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi, 
c) usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających, 
d) łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocą rozpór a w transporcie 

drogowym za pomocą elementów mocujących, 
e) usztywnienie bloków za pomocą progów, 
f) ustawienie w przestrzeni międzydrzwiowej w wagonach wyrobów w ten sposób, aby nie 
blokowały drzwi. 

W przypadku ładowania wyrobów dwuwarstwowo, górną warstwę należy zabezpieczyć podobnie jak 
dolną. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna". 
 
5.2. Warunki przystąpienia do montażu okien i drzwi 
 
Do montażu okien i drzwi można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego, przykryciu budynku i 
zakończeniu większości robót mokrych (tynki, wylewki). 
Osadzenie okien przed zakończeniem robót mokrych jest możliwe przy zapewnieniu odpowiednich 
warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach. W przypadku okien drewnianych należy nie 
dopuścić do ich zawilgocenia na skutek wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji 
pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest więc sprawdzenie stanu wilgotności powietrza i 
zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczeń. W ścianach z ociepleniem zewnętrznym okna i 
drzwi należy wbudowywać przed wykonaniem ocieplenia. 
Przed przystąpieniem do montażu okien i/lub drzwi należy sprawdzić: 

 prawidłowość wykonania ścian, 

 stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 

 zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 

 czy wymiary okien i drzwi oraz otworów umożliwiają prawidłowe ustawienie i podparcie okien z 
zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą. 

 
5.3. Ogólne zasady montażu okien i drzwi  
 
5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi w ościeżu 

 Okno i/lub drzwi należy sytuować w ościeżu tak, aby nie powstały mostki termiczne, 
prowadzące do skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni 
ościeża. Na wewnętrznych powierzchniach ościeża powinna się utrzymywać temperatura 
wyższa o minimum 1°C od temperatury punktu rosy. Jeżeli nie jest znany przebieg izoterm, 
należy stosować ogólne zasady usytuowania okien: 

 w ścianie jednowarstwowej – w połowie grubości ściany, 

 w ścianie warstwowej z ociepleniem wewnętrznym – w strefie umieszczenia izolacji 
termicznej, 

 w ścianie z ociepleniem zewnętrznym – jak najbliżej warstwy ocieplenia. 

 W przypadku ościeży z węgarkami okna lub drzwi powinny być usytuowane tak, by węgarek 
zasłaniał stojaki i nadproże ościeżnicy na szerokość nie większą niż połowa szerokości 
kształtownika ościeżnicy. 

 
5.3.2.  Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze 

 Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniać: 

 luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmianę wymiarów 
okna pod wpływem temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku 
nieograniczającą funkcjonalności okna / drzwi, 

 miejsce dla klocków dystansowych i podporowych. 
Do podpierania progu ościeżnicy okien stosuje się klocki lub belki drewniane (czasami elementy 
poszerzające, o ile takie są przewidziane w dokumentacji producenta) oraz kątowniki stalowe. Do 
ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe. Klocki podporowe i dystansowe 
powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona możliwość odkształcania się 
kształtowników okien. Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, 
bez zastosowania klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia. 
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Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu ościeżnicy 
powinny być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych. 

 Minimalne wymiary szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżem umożliwiające konieczne 
odkształcanie się kształtowników okien lub drzwi podane są w poniższych tablicach. 
Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi”, wydanie ITB – 2006 rok 

 
 

Minimalna szerokość szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżem przy uszczelnieniach kitami 
elastycznymi* 

Rodzaj kształtowników Ościeże Ościeże z węgarkiem 

Długość elementów (m) 

do 1,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5 do 2,5 do 3,5 do4,5 

Minimalna szerokość szczeliny 
– b (mm) 

Minimalna szerokość 
szczeliny – b (mm) 

PVC białe 10 15 20 25 10 10 15 

PVC z warstwą 
PMMA (barwione w masie) 

15 20 25 30 10 15 20 

PVC z warstwą PMMA 10 10 15 20 10 10 15 

Aluminiowe z przekładką 
termiczną (koloru jasnego) 

10 10 15 20 10 10 15 

Aluminiowe z przekładką 
termiczną (koloruciemnego) 

10 15 20 15 10 10 15 

Drewniane 10 10 10 10 10 10 10 

* Materiał uszczelniający powinien wykazywać się odkształcalnością 25% 

Przy wykonywaniu uszczelnień z kitów trwale elastycznych należy przestrzegać zasady, że głębokość 
warstwy uszczelnienia t powinna odpowiadać połowie szerokości szczeliny b i wynosić nie mniej niż 6 
mm 
 
Minimalna szerokość szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżem przy uszczelnieniach impregnowanymi 
taśmami rozprężnymi* 

Rodzaj kształtowników Ościeże Ościeże z węgarkiem 

Długość elementów (m) 

do 1,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5 

Minimalna szerokość szczeliny 
– b (mm) 

Minimalna szerokość 
szczeliny – b (mm) 

PVC białe 8 8 10 10 8 8 8 

PVC z warstwą PMMA 
(barwione w masie) 

8 10 10 12 8 8 8 

PVC z warstwą PMMA 8 8 8 10 8 8 8 

Aluminiowe z przekładką 
Termiczną (koloru jasnego) 

8 8 10 10 8 8 8 

Aluminiowe z przekładką 
termiczną (koloru ciemnego) 

8 8 10 10 8 8 8 

Drewniane 8 8 8 8 8 8 8 

* Materiał uszczelniający powinien wykazywać się odkształcalnością 25% 

Maksymalny wymiar szczeliny między ościeżnicą okienną a ościeżem nie powinien przekraczać 40 mm. 
Przy stosowaniu pianek jednoskładnikowych wymiar ten powinien wynosić maksymalnie 30 mm. 
 

 Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy długości elementu do 
3,0 m powinny wynosić do 1,5 mm/m. 
Przy elementach o większych wymiarach, występujące odchyłki nie mogą mieć negatywnego 
wpływu na funkcjonalność okien lub drzwi . 

 Zasady mocowania okna/drzwi w ościeżu. 

 Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia zewnętrzne 
były przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a funkcjonalność okien 
była zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu i zamykaniu był płynny. 
Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy. 

 Do mocowania okien w ścianie budynku – w zależności od rodzaju  ściany (monolityczna, 
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe (dyble), kotwy i śruby/wkręty. 
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania okien, a 
wyłącznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między oknem a ścianą. 
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 Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu, cegły pełnej, cegły silikatowej, 
cegły dziurawki, betonu lekkiego, drew na itp. Należy stosować śruby dostosowane do materiału 
ościeży. W przypadku okien aluminiowych z kształtowników z przekładkami termicznymi ww. 
łączniki mocowane są do komory wewnętrznej kształtownika lub w osi zintegrowanego profilu za 
pośrednictwem podkładki metalowej, wykluczającej przenoszenie obciążeń na przekładki 
termiczne z tworzyw sztucznych. 

 Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy jest zbyt duży 
do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiązaniach ścian 
warstwowych. 

 Uszczelnienie i izolacja połączenia okna/drzwi ze ścianą 
Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny między oknem a ościeżem przed wnikaniem 
wody opadowej od strony zewnętrznej oraz pary wodnej od strony wewnętrznej. 
Przy wykonywaniu uszczelnienia należy przestrzegać zaleceń (wytycznych) producenta 
materiałów uszczelniających, dotyczących: 

 zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów, 

 oczyszczenia powierzchni przylegania, 

 zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału), 

 wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza. 
Uszczelnienie okien na obwodzie składa się z trzech warstw: wewnętrznej,  środkowej i 
zewnętrznej. 
Warstwa wewnętrzna to uszczelnienie wykonane z materiału uszczelniającego (kitu trwale 
elastycznego) lub impregnowanych taśm rozprężnych nieprzepuszczających powietrza i pary 
wodnej (taśmy paroszczelne).Uszczelnienie to powinno uniemożliwiać przenikanie pary wodnej z 
pomieszczenia do szczeliny między oknem a ścianą budynku, a tym samym zapobiegać 
wykraplaniu się pary wodnej w szczelinie między oknem a ościeżem (tj. w miejscach o 
temperaturze niższej od temperatury punktu rosy). Paroszczelność uszczelnienia po stronie 
wewnętrznej okna powinna być wyższa niż po stronie zewnętrznej. Przestrzeganie tej zasady 
umożliwia dyfuzję pary wodnej z połączenia na zewnątrz budynku. Uszczelnienie powinno być 
trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je materiałami. 
Warstwa środkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypełniającej (np. pianki 
poliuretanowej) lub mineralnych materiałów izolacyjnych (np. wełny), które zapewniają izolację 
termiczną i akustyczną połączenia okna z ościeżami. Szczelina między ościeżnicą a ościeżem 
powinna być całkowicie wypełniona warstwą izolacji termicznej. Pianki stosowane do wypełnienia 
połączeń (zaleca się pianki dwuskładnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie mogą wchodzić w 
reakcje chemiczne, ani też wydzielać substancji szkodliwych. Stosowanie ich powinno być 
zgodne z instrukcją producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy której 
mogą być użyte oraz czystości wypełnianej szczeliny. Podczas wtryskiwania pianki należy 
zwracać uwagę na dokładne wypełnienie szczeliny, a jednocześnie nie wolno doprowadzić do 
odkształcenia (deformacji) ramy ościeżnicy. 
Warstwa zewnętrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych taśm rozprężnych 
paroprzepuszczalnych. Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paroprzepuszczalne, a 
jednocześnie wykonane w taki sposób, aby nie było możliwości przenikania wody opadowej do 
wnętrza szczeliny między oknem a ścianą. Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może 
wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je materiałami. 

 

Uwaga: Detale mocowania i uszczelnienie okien i drzwi balkonowych powinny być 
zamieszczone w dokumentacji projektowej. W razie braku w dokumentacji tych szczegółów 
odpowiednie przykłady standardowych rozwiązań można znaleźć w Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż 
okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok oraz w dokumentacjach systemowych 
(producentów systemów). 

 
5.4. Ogólne zasady osadzania parapetów okiennych i obróbek progów drzwi  
 
5.4.1. Parapety zewnętrzne 

Parapet zewnętrzny powinien być osadzony zgodnie z rozwiązaniem przewidzianym w 
dokumentacji projektowej tak, by spełnione były następujące wymagania: 

 osadzanie parapetu należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na obwodzie   
okna, 

 parapet powinien wystawać poza płaszczyznę ściany około 3-4 cm lecz nie mniej niż 2 cm, 

 mocowanie do ościeżnicy powinno być dostatecznie mocne, 
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 miejsca połączenia parapetu z ościeżnicą powinny być szczelne lub uszczelnione taśmami 
rozprężnymi i silikonem, 

 połączenia boczne parapetu z ościeżami oraz w narożu (okno – mur – parapet) powinny 
zapewniać ciągłość uszczelnienia (przykłady uszczelnienia parapetu zewnętrznego na styku z 
ościeżem przedstawione są w pkt. 4.4.1. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi ”, wydanie 
ITB – 2006 r.), 

 przy oknach z kształtowników aluminiowych lub z PVC kołnierz parapetu powinien być 
wprowadzony pod profil progowy ościeżnicy (wywinięcie kołnierza na profil ramy 
ościeżnicowej bez dodatkowego uszczelnienia taśmami rozprężnymi i silikonem nie zapewnia 
szczelności połączenia), 

 przy oknach drewnianych kołnierz parapetu powinien być wprowadzony w miejsce tzw. wydry 
w ramiaku progowym, 

 osadzenie parapetu z kamienia lub elementów ceramicznych powinno być poprzedzone 
ułożeniem na styku ościeżnicy i ościeża izolacji przeciwwilgociowej wywiniętej na kształtownik 
progu ościeżnicy, tak jak w obróbkach drzwi balkonowych (pkt 5.4.3. niniejszej specyfikacji 
technicznej). 

Przy montażu parapetów z blachy należy zwrócić uwagę na: 

 zmianę ich wymiarów pod wpływem temperatury (styki dylatacyjne powinny być 
rozmieszczone co 250 cm), 

 podparcie i zabezpieczenie parapetów przed podrywaniem do góry przez wiatr, 

 wytłumienie odgłosów padającego deszczu (stosowanie taśm wygłuszających), 

 połączenia końcowe parapetów z ościeżami należy dobierać w zależności od konkretnego 
rozwiązania elewacji. 

Uwaga: Przykłady szczegółów zamocowania i uszczelnienia parapetów zewnętrznych 
przedstawione są w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB 
– 2006 rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentów systemów). 

 
5.4.2.   Parapety wewnętrzne 

Osadzanie parapetu wewnętrznego należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu 
na obwodzie okna. 
Parapety wewnętrzne powinny być osadzone w dolnej części ościeża, zgodnie z rozwiązaniami 
przewidzianymi w dokumentacji projektowej.  
Płaszczyzna styku parapetu z wrębem ościeżnicy powinna być tak uszczelniona, aby nie 
dopuścić do penetracji wody i parowodnej w przestrzeni pod progiem ościeżnicy. 

 

Uwaga: Przykłady szczegółów zamocowania i uszczelnienia parapetów wewnętrznych 
przedstawione są w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB 
– 2006 rok oraz w dokumentacjach system 
owych. 

 
5.4.3.  Obróbki progów drzwi zewnętrznych 

Progi drzwiowe ze względu na duże  zagrożenie  wodą nalezą  do miejsc krytycznych, trudnych 
do uszczelnienia. Dokumentacja projektowa powinna więc zawierać szczegółowe rozwiązania 
sposobów obrobienia tych miejsc. 
Obróbki progów balkonowych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Przy uszczelnianiu progów należy zachowywać różnicę poziomów między górną krawędzią 
izolacji przeciwwilgociowej płyty balkonu (tarasu)  a przewidywanym poziomem wykończenia 
powierzchni balkonu. Różnica poziomów wykończenia płyty balkonu i górnej krawędzi izolacji 
przeciwwilgociowej z materiałów rolowych, wywiniętej na kształtownik progu, powinna wynosić15 
cm. 
Odstępstwo od powyższego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w dokumentacji 
przewidziano rozwiązania systemowe obróbek progów (taśmy uszczelniające, kształtki wtopione 
w masę hydroizolacyjną) bądź 
w płycie balkonu lub tarasu zaprojektowano odprowadzenie wody w pasie bezpośrednio 
przylegającym do progu drzwi balkonowych. 
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5.5.    Montaż rolety  
 
Montaż rolety polega na przyklejeniu kasety i prowadnic wzmocnioną taśmą piankową, na której z 
powodzeniem utrzymuje się roleta. Przy nierównościach powierzchni istnieje możliwość zastosowania 
wkrętów. Przed przystąpieniem do montażu dokładnie odtłuścić okno benzyną ekstrakcyjną lub 
rozpuszczalnikiem uniwersalnym. 
Montaż rozpocząć od: 
1. zdjąć zabezpieczenie z taśmy klejącej, przykleić obie prowadnice do okna równo z brzegiem listwy 
przyszybowej, Przeglądarka może nie wspierać wyświetlania tego obrazu. 
2. zdjąć zabezpieczenie z taśmy na kasecie i przykleić ją na górnej części ramy okna w ten sposób, aby 
krawędź kasety aluminiowej była w jednej linii z krawędzią prowadnicy (patrz rysunek). Między 
prowadnicami a kasetą musi być zachowany kąt prosty,  
UWAGA !!! Wszystkie płaszczyzny przyklejone do okna należy mocno docisnąć. Jeżeli roleta nie będzie 
rozwijała się do wymaganej wysokości należy zmienić położenie ogranicznika na łańcuszku.  

5.6.  Montaż folii okiennej  

Powierzchnia, na którą naklejana jest folia musi być oczyszczona z kurzu, smarów oraz innych 
zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na przyklejenie się tego produktu. Świeżo 
lakierowane lub malowane powierzchnie powinny być pozostawione do wyschnięcia przez minimum 3 
tygodnie. Możliwości zastosowania wybranych lakierów lub farb z folią samoprzylepną powinny zostać 
sprawdzone przed ostatecznym naklejeniem folii. Przed naklejeniem folii należy sprawdzić, czy pomiędzy 
folią, a podłożem nie zachodzą reakcje chemiczne. Ponadto powinny być wzięte pod uwagę wszelkie 
informacje dotyczące aplikacji folii, opublikowane przez producenta.  
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”  
 
6.2.  Badania przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi  
 
Przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi należy ocenić stan ścian i przygotowania ościeży do 
robót montażowych oraz wykonać badania wyrobów i materiałów wykorzystywanych w tych robotach. 
 
6.2.1.   Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu okien i drzwi 

Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić: 

 prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią specyfikacją techniczną, 

 rodzaj ościeży (z węgarkiem czy bez węgarka) oraz ich prawidłowość wykonania i stan 
wykończenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi specyfikacjami 
technicznymi), 

 zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi, 

 możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a także w 
formie protokołu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 
wykonawcy. 
 

6.2.2.   Badania materiałów i wyrobów 
Przed rozpoczęciem montażu okien i drzwi należy sprawdzić: 

 zgodność okien i drzwi oraz obróbek z aprobatą techniczną lub indywidualną dokumentacją 
techniczną w zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania, 

 zgodność okien i drzwi oraz obróbek z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją 
techniczną, 

 w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące 
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów 
używanych w robotach montażowych, 

 stan opakowań (oryginalność, szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów i terminy 
przydatności materiałów uszczelniających. 

 
6.3.  Badania w czasie robót 
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Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót montażowych z 
dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami 
producentów. Badania te w szczególności powinny polegać na sprawdzeniu prawidłowości wykonania: 

 podparcia progu ościeżnicy, 

 zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na całym obwodzie ościeżnicy 
(zachowania odstępów między łącznikami mechanicznymi), 

 izolacji termicznej szczeliny między oknem a ości żem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
wykonanie izolacji pod progiem ościeżnicy, 

 uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym 
uwzględnieniem rodzaju zastosowanych materiałów uszczelniających i przestrzegania zaleceń 
technologicznych, 

 obróbek progu drzwi balkonowych, 

 osadzenia parapetu zewnętrznego i wewnętrznego. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, 
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 
inspektora nadzoru. 
 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące montażu okien i/lub drzwi , w szczególności w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu, 

 jakości robót montażowych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. 
Badania sprawdzające jakość wbudowania okien i/lub drzwi , według pkt. 5.4. Warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi”, wydanie ITB – 2006 rok: 
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

 powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanych robót z dokumentacją projektową i  
specyfikacją techniczną wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; 
sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości 
i wysokości, 

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu 

 odchylenie od pionu i poziomu przy długości elementu do 3 m nie powinno przekraczać1,5  mm/m, 
c) sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł  

 różnica długości przekątnych nie powinna być większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 
3 mm przy długości powyżej 2 m, 

d) sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania 

 otwieranie oraz zamykanie skrzydeł powinno odbywać się płynnie i bez zahamowań, skrzydło nie 
powinno pod własnym ciężarem samoczynnie zamykać się lub otwierać, 

e) sprawdzenie szczelności 

 zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do ościeżnicy zapewniając szczelność 
między tymi elementami, 

f) sprawdzenie prawidłowości regulacji okuć i łączników montażowych. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku 
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

 
7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna". 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę 
postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z 
dokumentacją projektowa i wymaganiami ST.  
W szczególności obejmują: 

 badanie dostaw i jakości materiałów, 

 kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii), 

 kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów, 
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 kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

 sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

 ocenę estetyki wykonanych robót. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej. 
 
8.  OBMIAR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna". 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
8.2. Jednostki obmiarowe 
 
Jednostką obmiarową jest 1 szt. montowanych drzwi, okien. 

 
9.  ODBIÓR ROBÓT  
 
9.1. Ogólne zasady odbiorów robót podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna". 
 
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegającymi zakryciu są mocowanie ościeżnicy na 
całym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnętrzne, wewnętrzne) szczeliny między 
oknem a ościeżem. Odbiór tych prac musi być dokonany w trakcie montażu okien i drzwi. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki 
tych badań porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5.3. i 5.5.niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać zamocowanie, uszczelnienie i izolację okna lub 
drzwi za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i 
zezwolić na przystąpienie do dalszych prac (obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 
otynkowanie ościeży, montaż listew maskujących). Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny 
prace ulegające zakryciu nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i 
rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac 
należy ponownie przeprowadzić badania. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót 
ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez  przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
9.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek  w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru 
w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 
rozliczenia robót (jeżeli umowa taką formę przewiduje). 
 
9.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji 
oraz czas jej  działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
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 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

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

 protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów, 

 wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron 
umowy. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi 
w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 
Montaż okien i/lub drzwi powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociaż by jeden wynik badań był negatywny okna i/lub drzwi nie powinny być przyjęte. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących (np. wskazać na konieczność regulacji 
okuć), usunąć niezgodności robót montażowych z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić okna i/lub drzwi ponownie 
do odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu Użytkownika, funkcjonalności i 
trwałości okien i drzwi zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
demontażu wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi, zamontowania ich ponownie i powtórnego 
zgłoszenia do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania montażu okien i/lub drzwi z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
9.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po użytkowaniu w  tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz 
sprawdzenia prawidłowości otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi, z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach 
 
10.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w OST "Ogólna Specyfikacja 
Techniczna". Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 

 dostawę materiałów, 

 osadzenie elementów w otworach, osadzenie i regulację skrzydeł, 

 montaż okuć, 

 dopasowanie i wyregulowanie. 
 

11.  PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
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11.1. Normy 
 

 PN-EN 107:2002 (U) Metody badań okien – Badania mechaniczne. 

 PN-EN 410:2001 Szkło w budownictwie – Określenie świetlnych i słonecznych właściwości 
oszklenia. 

 PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw. 

 PN-EN 410:2001/Ap2:2003jw. 

 PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjność od dźwięków powietrznych. 

 PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U)jw. 

 PN-EN 1026:2001Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Metoda badania. 

 PN-EN 1027:2001Okna i drzwi – Wodoszczelność– Metoda badania. 

 PN-ENV 1187:2004 Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy. 

 PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U) jw. 

 PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi – Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie – Metoda 
badania. 

 PN-EN 1522:2000Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodporność – Wymagania i klasyfikacja. 

 PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodporność – Metody badań 

 PN-ENV 1627:2006 (U)Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Wymagania i 
klasyfikacja. 

 PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla 
określenia odporności na obciążenie statyczne. 

 PN-ENV 1629:2006 (U)Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla 
określenia odporności na obciążenie dynamiczne. 

 PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla 
określenia odporności na próby włamania ręcznego. 

 PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie 
współczynnika przenikania ciepła – Część1: Postanowienia ogólne. 

 PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie 
współczynnika przenikania ciepła – Część 2: Metoda komputerowa dla ram. 

 PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja. 

 PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelność– Klasyfikacja. 

 PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja. 

 PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw. 

 PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Metoda badania. 

 PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi – Trwałość mechaniczna – Wymagania i klasyfikacja. 

 PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 
żaluzji i ścian osłonowych – Część1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. 

 PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 
żaluzji i ścian osłonowych– Część 2: Metoda badania liniowej siły ściskającej. 

 PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 
żaluzji i ścian osłonowych – Część 3: Metoda badania powrotu poodkształceniowego. 

 PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 
żaluzji i ścian osłonowych – Część4: Metoda badania powrotu po odkształceniowego po 
przyspieszonym starzeniu. 

 PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi – Określanie 
współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej – Część 1: Kompletne okna i drzwi. 

 PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi – Określanie 
współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej – Część2: Okna dachowe i inne okna 
wystają ce z płaszczyzny. 

 PN-EN 13049:2004 Okna – Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim – Metoda badania, wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja. 

 PN-EN 13115:2002 Okna – Klasyfikacja właściwości mechanicznych – Obciążenia pionowe, 
zwichrowanie i siły operacyjne. 

 PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Wymagania i 
klasyfikacja – Część 1: Rura uderzeniowa. 

 PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Wymagania i 
klasyfikacja – Część 2: Próba poligonowa. 

 PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Metoda badania – 
Część1: Rura uderzeniowa. 
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 PN-EN 13124-2:2004 (U) Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Metoda badania – 
Część 2: Próba poligonowa. 

 PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynków – Badanie właściwości elementów/wyrobów do 
wentylacji mieszkań–Część1: Urządzenia do przepływu powietrza, montowane w przegrodach 
zewnętrznych i wewnętrznych. 

 PN-EN 13363-1:2007 (U) Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej połączone z oszkleniem – 
Obliczanie współczynnika przenikania promieniowania słonecznego i światła – Część1: Metoda 
uproszczona. 

 PN-EN 13363-2:2006 Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej powiązane z oszkleniem – 
Obliczanie współczynnika przenikania całkowitej energii promieniowania słonecznego i światła – 
Część 2: Szczegółowa metoda obliczania. 

 PN-ENV 13420:2006 (U) Okna – Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami – Metoda 
badania. 

 PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – 
Część1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień 

 PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – 
Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy. 

 PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw. 

 PN-EN 14608:2006 Okna – Oznaczanie odporności na obciążenia w płaszczyźnie skrzydła. 

 PN-EN 14609:2006 Okna – Oznaczanie odporności na skręcanie statyczne. 

 PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część1: Okna 
i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. 

 PN-EN 20140-3:1999 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków 
powietrznych elementów budowlanych. 

 PN-EN 20140-3:1999/A1:2007jw. 

 PN-77/B-02011ObciąŜenia w obliczeniach statycznych – Obciążenie wiatrem. 

 PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych – Wymagania. 

 PN-B-05000:1996 Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport. 

 PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana – Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne. 

 PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana – Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy. 

 PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia. 

 PN-75/B-94000 Okucia budowlane – Podział. 
 

11.2. Ustawy 
 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.881). 

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2087 z późn. zmianami). 

 Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 
11, poz. 84 z późn. zmianami). 
 

11.3.  Rozporządzenia 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072,zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

 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 z późniejszymi 
zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem. 
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SST 11 - POKRYCIA  DACHOWE, OBRÓBKI BLACHARSKIE  
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji drewnianych związanych z realizacją inwestycji.  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie konstrukcji i elementów drewnianych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem konstrukcji i elementów drewnianych, wykonywanych na miejscu. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

 impregnacja drewna, 

 montaż elementów konstrukcyjnych  drewnianych dachu, 

 docieplenie dachu,  

 montaż świetlika dachowego, klap dymowych,  

 montaż przewodów wentylacyjnych, wywietrzaków dachowych,  

 wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty związane z ww. robotami jakie występują przy 
realizacji umowy, 

 pozostałe prace pomocnicze. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i OST 
"Ogólna Specyfikacja Techniczna". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OST "Ogólna Specyfikacja 
Techniczna". Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem więźby 
dachowej, wykonaniem elewacji z desek oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w OST "Ogólna Specyfikacja 
Techniczna". 

 
2.2. Impregnaty do drewna 
 
Wszystkie elementy drewniane powlekać trzykrotnie preparatem Intox – S o działaniu przeciw grzybom i 
owadom oraz trzykrotnie preparatem Fobos lub Amarwin o działaniu przeciwogniowym do granic NRO, 
zgodnie z instrukcją użycia tych preparatów. 
Dopuszcza się użycie innych materiałów posiadających odpowiednie atesty i właściwości. Do ochrony 
drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być stosowane 
wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989r. 
Należy stosować środki: 

 środki do ochrony przed grzybami i owadami, 
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 środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem, 

 środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
 

2.3. Preparaty do odgrzybiania drewna 
 

Preparaty do zwalczania grzybów pleśniowych na tynkach i murach, także pokrytych farbą i tapetą, w 
mieszkaniach, biurach, pomieszczeniach przemysłowych, rolniczych, obiektach zabytkowych, itp. 
ekologiczny, nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt, prosty i skuteczny w stosowaniu. 

 
2.4. Drewno  

 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i 
ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja 
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biolo-
gicznymi i ogniem. Dla robót stosuje się drewno klasy C24 według następujących norm państwowych: 

 PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

 PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 

Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje  
poniższa tabela 

Oznaczenie 
 

Klasy drewna 

C24 

Zginanie 24 

Rozciąganie wzdłuż włókien 14 

Ściskanie wzdłuż włókien 21 

Ściskanie w poprzek włókien 5,3 

Ścinanie wzdłuż włókien 2,5 

Rozciąganie w poprzek włókien 0,4 

 
     Dopuszczalne wady tarcicy 

Wady K24 

Seki w strefie marginalnej do 1/4 

Seki na całym przekroju do 1/4 

Skręt włókien do 7% 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 
       a) głębokie 1/3 1/2 
       b) czołowe 

 
1/3 
1/1 

Zgnilizna niedopuszczalna 

Chodniki owadzie niedopuszczalna 

Szerokość słojów 4mm 

Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi 
zajmująca do ¼ szerokości lub długości 

 
Krzywizna podłużna 
a) płaszczyzn  30 mm – dla grubości do 38 mm 
 10 mm – dla grubości do 75 mm 
b) boków  10 mm – dla szerokości do 75 mm 
 5 mm – dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość  6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
 

2.4.1. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 
– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

 
2.4.2. Tolerancje wymiarowe tarcicy 

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 



POKRYCIA DACHOWE, OBRÓBKI BLACHARSKIE 

 

PRZEBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NR 1 ORAZ BUDYNKU DAWNEJ KUŹNI NA POTRZEBY WYDZIAŁU 

MECHANICZNEGO  AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE  PRZY UL. WILLOWEJ 2-4, działka nr 4/11; 4/14 obręb 3018    

Strona 199 

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

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

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

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

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

2.5. Gwoździe 
    
Należy stosować gwoździe okrągłe wg BN- 70/5028-12. 
 
2.6. Śruby 
 
Należy stosować: 

 śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002, 

 śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121. 
 

2.7. Nakrętki 
 
Należy stosować: 

 nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 

 nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
 

2.8. Podkładki pod śruby 
 
Należy stosować podkładki kwadratowe wg PN-59/M-8201 
 
2.9. Wkręty do drewna 
 
Należy stosować: 

 wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501, 

 wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503, 

 wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-8250. 
 
2.10.    Płytki kolczaste  
 
Płytki  kolczaste powinny być zgodne z PN-EN 14545. Płytki stosuje się w celu połączenia dwóch lub 
większej liczby elementów drewnianych jednakowej grubości w jednej płaszczyźnie. Płytki kolczaste 
wykonane  ze stali o grubości od 0,9mm do 3mm.Każdy rodzaj płytki kolczastej powinien być 
oznakowany własnym znakiem identyfikacyjnym umieszczonym na wyrobie. 
 
2.11.   Płyta OSB  
 
Produkt zgodny z normą PN-EN 300:2000. 
Płyty OSB– płyty z krawędziami wyokrąglonymi lub prostymi. Wymagania w odniesieniu do płyt do celów 
nośnych stosowanych w warunkach wilgotnych oraz wymagania dla ustalonych właściwości 
mechanicznych i pęcznienia przedstawia poniższa tabela:  
 

Płyta OSB 3 Metoda 
badania 

Jedn. 
miary 

Wymagania 
(zakres grubości w mm) 

Wytrzymałość   6 -10 10 - 18 18 - 25 

Wytrzymałość  na zginanie– oś główna EN 310 N/mm
2
 22 20 18 

Wytrzymałość na zginanie – oś boczna EN 310 N/mm
2
 11 10 9 
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Moduł sprężystości – oś główna EN 310 N/mm
2
 3500 3500 3500 

Moduł sprężystości – oś boczna EN 310 N/mm
2
 1400 1400 1400 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe 
do płaszczyzny 

EN 319 N/mm
2
 0,34 0,32 0,30 

Spęcznienie na grubość po 24h EN 317 % 15 15 15 

 
2.12.  Kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej  
 
Kominki wentylacyjne Ø75 do papy termozgrzewalnej, termozgrzewu. 
Parametry:  

 1 szt na 20m² dachu, 

 średnica Ø75, 

 wysokość 270 mm,  

 na dachy płaskie, 

 wykonany jest z polipropylenu PP. 
Do montażu na dachach płaskich krytych termozgrzewem.  Przeznaczony wyłącznie do uwalniania pary 
wodnej jaka gromadzi się pod pokryciem wodoszczelnym (papy termozgrzewalne, inne materiały 
rolowane). 
 
2.13.   Izokliny 
 
Wykonane ze styropianu oklejanego papą lub z twardej wełny mineralnej o wymiarach 10x10 cm. 
 
2.14.  Wełna mineralna 
 
Płyty ze skalnej wełny mineralnej 
Zastosowanie 
Niepalne ocieplenie stropodachów pod bezpośrednie powłokowe pokrycia dachowe (w układzie izolacji 
jednowarstwowym lub dwuwarstwowym), zalecane do dachów, którym postawiono specjalne wymagania 
eksploatacyjne (np. codzienna konserwacja urządzeń na dachu). 

Obszar Opis 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: 

- dla gr. 40-79 mm λ D =  0,041W/mK 

- dla gr. 80 - 200 mm λ D =  0,040 W/mK 

Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 

- dla gr. 40 - 79 mm 1,55 kN/m
3
 

- dla gr. 80 - 200 mm 1,50 kN/m
3
 

Klasa reakcji na ogień A1 wyrób 

Naprężenie sciskające przy 10% odkształceniu 
względnym 

≥ 50 kPa 

Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym 
zanurzeniu 

≤ 1,0kg/m² 

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu ≤ 3,0 kg/m² 

Siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5 mm: 

- dla gr. 40-79 mm ≥ 400 N 

- dla gr. 80 - 200 mm ≥ 500 N 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do 
powierzchni 

≥ 15 kPa 

Polska Norma EN 13162:2012 

 
2.15.   Powłoki końcowe do drewna 
 
Nałożenie powłoki końcowej na elementy drewniane widoczne – podbitki, szczyty, okapy, 
ogrodzenie itp. Stosować można barwne lakiery, bejce, bejcolakiery. 
 
2.16.   Elastyczny dachowy świetlik tunelowy sztywny do dachów płaskich 
 
Cechy produktu:  

 Tunel światłonośny składa się z dwóch profili kolankowych oraz tunelu przedłużającego o długości 
2x 620 mm.  
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 W przypadku instalacji, w których odległość między poziomem wykończenia sufitów i materiałów 
dachowych wynosi pomiędzy 0,8 -1,85m montaż nie wymaga elementów przedłużających, od 1,85 - 
6,0m montaż wykonuje się z elementami przedłużającymi  ZTR (62 lub 124cm).  

 Instalacje do 6 m możliwe przy użyciu dodatkowego elementu przedłużającego.  

 Tunel o średnicy 35 cm/14".  

 Lustrzana powłoka refleksyjna we wnętrzu tunelu zapewnia 98% wewnętrznego odbicia światła.  

 Łatwy w montażu zestaw sufitowy w komplecie z matowego akrylu i izolacyjną szybą oraz biały 
pierścień sufitowy.  

 Świetlik z akrylową kopułą.  

 Dzięki świetlikowi do płaskiego dachu wykonanemu z PCV, możliwe jest wykorzystanie promieni 
słonecznych o małym kącie. 

 
2.17.   Elastyczny dachowy świetlik dachowy 
 

 Jednoskrzydłowy  na podstawie prostej,  sterowany automatycznie, 

 Z systemem antywłamaniowym, 

 Wymiary: 100 x 150 cm, 

 Kolor: RAL9006, 

 Aluminiowy, 

 Kopuła - poliwęglan komorowy gr. 25 mm z funkcją przewietrzania, z ochroną przed gradobiciem, z 
zabezpieczeniem przed upadkiem podczas montażu, 

 U = 1,5 W/m
2
K, 

 Przepuszczalność światła, dwustronna przejrzystość 85%. 

 Automatyczne sterowanie otwieraniem świetlików w celu przewietrzania. (wyposażone w siłowniki z 
napędem zębatkowym – moc 75W, 105 VA). Świetlik w komunikacji nr 1.10 pełni funkcję wyłazu na 
dach. 
 

2.18. Klapy dymowe  
 

do odprowadzania dymu i ciepła z płonącego budynku, utrzymując drożność dróg ewakuacyjnych i 
pożarowych. 
Zalety: 

 Automatyczne otwieranie skrzydła okna do kąta 90° względem ościeżnicy umożliwia 
osiągnięcie maksymalnego rozproszenia dymu i ciepła z dróg ewakuacyjnych. 

 Standardowy montaż, jak w przypadku innych okien do poddaszy  

 Zasilacz w systemie sterowania zabezpiecza przed awarią zasilania  

 Łatwa i wygodna obsługa centrali sterującej 

 Zgodność z obowiązującymi przepisami 
  
Części systemu: 
Podstawowymi elementami systemu są: okno oddymiające wyposażone w deflektor wiatrowy oraz pakiet 
systemu sterowania. 
Zalecenia do stosowania: 

 W zależności od wymagań okno oddymiające może być instalowane z lub bez deflektora 
wiatrowego  

 z deflektorem, jeżeli wymagania odnoszą się do powierzchni aerodynamicznie czynnych 

 bez deflektora jeżeli wymagania określają jedynie powierzchnie geometryczną 

 Montaż w dachach o kącie nachylenia 15°-60° 
Powierzchnia czynna oddymiania Acz = 0,82 m2.Okna oddymiające służą do odprowadzania dymu i 

ciepła z płonącego budynku, utrzymując drożność dróg ewakuacyjnych i pożarowych. Używane 
są zwykle w miejscach ogólnodostępnych, takich jak klatki schodowe, czy połączenia skrzydeł 
budynku mieszkalnego, a także w pomieszczeniach przemysłowych i biurowych. Okna 
oddymiające dostępne są w różnych rozmiarach, co umożliwia odpowiednie ich dobranie i 
zastosowanie do praktycznie każdego rozwiązania. Podobnie jak inne okna, system oddymiający 
zapewni mieszkańcom i innym użytkownikom budynku dodatkową ilość światła słonecznego i 
świeżego powietrza. Dodatkowymi atutami są: estetyczny wygląd, atrakcyjne wykończenie i 
długotrwałe niezawodne działanie. Zgodność z obowiązującymi przepisami okna oddymiające 
posiadają oznaczenie CE, co jest gwarancją ich zgodności z normą EN 12101-2 dla klap 
dymowych do odprowadzania dymu i ciepła. Oznacza to, że okna wyposażone w deflektor 
wiatrowy zostały przetestowane pod kątem: 

 Niezawodności działania okna, łącznie z funkcją ogólnej wentylacji codziennej 
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 Wydajnego aerodynamicznie obszaru otwarcia, określającego wskaźnik wentylacji 
odprowadzającej dym i ciepło• Prawidłowego otwierania okna obciążonego śniegiem 

 Stabilności i możliwości działania okna nawet przy wystawieniu na ssanie wiatru 

 Niezawodności systemu przy niskich temperaturach w czasie zimy 

 Odporności okna na wysoką temperaturę spowodowaną pożarem  
Maksymalna wentylacja 
System oddymiania uruchamia elektryczny, silny napęd łańcuchowy, który automatycznie otwiera 
skrzydło okna obrotowego do kąta 90 stopni w stosunku do ościeżnicy. Umożliwia to osiągnięcie 
maksymalnego rozproszenia dymu i ciepła z dróg ewakuacyjnych i pożarowych. Standardowa instalacja 
Okno oddymiające może być montowane w dachach o kącie nachylenia 15-60°. Niewielkich rozmiarów 
napęd wentylacji oddymiającej o mocy 24V jest fabrycznie zamontowany do skrzydła okiennego, co czyni 
go niewidocznym po zamknięciu okna. Dwa łatwe w montażu i praktycznie niewidoczne siłowniki gazowe 
zapewniają stabilność i ułatwiają łatwe i szybkie otwieranie. Z systemem sterowania połączony jest napęd 
wentylacji oddymiającej, detektor dymu i przycisk stłuczeniowy uruchamiania ręcznego.  Zabezpieczenia 
przed awarią zasilania. Zasilacz w systemie sterującym zapewnia możliwość działania systemu w 
przypadku awarii głównego zasilania lub uszkodzenia sieci elektrycznej budynku spowodowanego 
pożarem. 
Wygodna i łatwa obsługa. 
System sterujący umożliwia otwieranie i zamykanie okna dla celów ogólnej wentylacji codziennej, przy 
użyciu zintegrowanego przełącznika w skrzynce systemu sterującego. Zamontowanie deflektora 
wiatrowego wokół okna w znacznym stopniu zapobiega przedostawaniu się deszczu i liści przez otwarte 
okno. System sterujący umożliwia również łatwe jego zresetowane po przeprowadzeniu testów lub po 
ustąpieniu sytuacji zagrożenia. 

 
2.19.  Blacha stalowa ocynkowana 
 
Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PNC61/BC10245 i PNC73/HC92122. 
Grubość blachy 0,6mm  obustronnie ocynkowane metodą ogniową –równą warstwą cynku  (275g/m

2
) 

oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające. 
Występuje w arkuszach o wym.1000x2000mm lub1250x2000mm. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna". 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem 
do wykonania robót objętych niniejszą ST. 
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna". 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
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, płatwie drewniane  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 dachówkowej jest większa niż długość 
pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna". 
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5.2. Impregnacja elementów drewnianych 
 
Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziaływanie szkodliwych czynników zewnętrznych, 
szkodników biologicznych i działania ognia. Można zastosować jedną z dopuszczonych metod 
impregnacji: 

 smarowanie, 

 natrysk, 

 krótkotrwałe moczenie, 

 głęboka impregnacja – kąpiel zimna długotrwała. 
Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu. 
Środki impregnacyjne są szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni być szczelnie ubrani, osiadać 
rękawice i maski. 
 
5.3.  Więźba dachowa 
 

1) Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodnie 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 płyt 
twardych płyt pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić ± I mm. Dokładność 
elementów należy sprawdzić przez próbny montaż, a następnie sprawdzić okresowo za pomocą 
taśmy stalowej. 

3) Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnić się od długości 
projektowanych więcej niż 0,5 cm. 

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) Połączenia krokwi połaci trójkątnych (tzw. kulawek) z krokwiami narożnymi (krawężnicami) 
powinny być wykonywane na styk i zbite gwoździami. 

6) Połączenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny być wykonywane przez przybicie do krokwi 
koszowej końców krokwi opartych na niej we wrębie. Można również stosować wyżłobienia krokwi 
koszowej, przybijając krokwie do płaszczyzn bocznych. 

7) Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi: 
± 2cm w osiach rozstawu wiązarów, 
±1 c m w osiach rozstawu krokwi. 

8) Dla przekryć dachowych o większych rozpiętościach wykonanych za pomocą wiązarów kratowych 
na pierścienie zębate albo z węzłami na gwoździe, wiązarów łukowych lub łukowo - kratowych, 
łuków klejonych itp. 
Odchyłki wymiarowanie powinny być ustalone na podstawie obliczeń statycznych zgodnie z PN-
8I/B-03I50. 

9) Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscach styku 
odizolowane co najmniej jedną warstwą papy. 

 
5.4. Montaż płyt OSB 

 
Płyty OSB należy łączyć na wkręty stalowe ocynkowane lub mosiądzowane z łbami płaskimi, połączenia 
z elementami metalowymi na śruby i wkręty stalowe ocynkowane lub mosiądzowane z łbami płaskim 

 
5.5. Klej bitumiczny 

 
Klej ma być stosowany jako  powłoka wodoszczelna lub uszczelniacz obróbek dachowych i ściennych. 
Nie należy przyklejać pap do podłoży styropianowych i poliuretanowych narażonych na bezpośrednie 
operowanie słońca. Przy stosowaniu w temperaturach poniżej 5°C zaleca się wstawić opakowanie z 
produktem do ciepłego pomieszczenia na około 24 godziny przed rozpoczęciem robót. Nie stosować do 
pap smołowych oraz pap na folii aluminiowej. Prace należy wykonywać w temperaturach od +5°C do 
+20°C. Należy unikać wyższych temperatur i silnego nasłonecznienia. Nie stosować w czasie opadów 
atmosferycznych czy też mgły. Produkt jest gotowy do użycia po otwarciu pojemnika i dokładnym 
wymieszaniu – nie należy go dodatkowo rozcieńczać rozpuszczalnikami organicznymi. Pozostawienie 
otwartego pojemnika może skutkować zgęstnieniem kleju. 
 
5.6.    Pokrycie dachu papą termozgrzewalną (papa - patrz. specyfikacja Izolacje) 
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Powierzchnię dachu zgruntować preparatem gruntującym. W wypadku stwierdzenia wilgoci pod starym 
pokryciem, co występuje w większości naprawianych dachów, należy zastosować system wentylacyjny 
składający się z kominków wentylacyjnych (1 sztuka na 40 - 60 m2 dachu). Przed przystąpieniem do prac 
należy dokonać pomiarów połaci dachowej sprawdzić poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość 
spadków dachu oraz ilości przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie 
poszczególnych pasów na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia 
z rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu. Dokładne 
zaplanowanie  prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. Prace z użyciem pap asfaltowych 
zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 

 0°C w przypadku pap modyfikujących SBS 

 +5°C w przypadku pap oksydowanych 
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane 
w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie 
należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas 
opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli 
drewnianych, rynhaków i innego oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali 
dachowych (ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. 
Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami  równoległymi do okapu, przy 
większych spadkach pasami  prostopadłymi do okapu (z uwagi na powodowaną dużą masą  możliwość 
osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby 
nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne odprowadzenie  wody. Z tego też 
względu nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze niż 1%. 
Obróbki kominów 
Wokół kominów za pomocą kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm) nad izoklinem 
gruntujemy preparatem gruntującym bitumicznym. Na izoklin wklejamy pas papy podkładowej szer. ok. 
50 cm (typ I) z wywinięciem na komin i połać po 15 cm. podobne wywinięcie na komin ale o szer. 20 cm 
musi być wykonane z papy nawierzchniowej (typ II). Papę nawierzchniową zakańczamy na pow. komina 
listwą dociskową dodatkowo uszczelnioną klejem bitumicznym. 
Obróbki  
Po usunięciu starej obróbki naprawiamy i gruntujemy poziomą i pionową część ogniomuru. W narożniku 
ogniomuru montujemy izokliny. Na krawędzi ogniomuru (od strony zewnętrznej) montujemy kapinos o 
szer. 25 cm. Na ogniomur od kapinosa do izoklinu z wywinięciem 15 cm na połać wygrzewamy papę 
podkładową (typ I) a następnie nawierzchniową. 
Obróbki blacharskie powinny być przed wgrzaniem papy zagruntowane roztworem bitumicznym 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o 
każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej niż –15°C. Robót nie można wykonywać na 
oblodzonych podłożach. 
Przy wykonaniu 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. W dachach z odwodnieniem 
zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym 
spadku podłużnym. 
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu. Rynny y rury spustowe z blachy powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych 
wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999. 

 
5.7.  Układanie izolacji z wełny mineralnej: 
 

 zalecany dwuwarstwowy układ termoizolacji 

 wełna o odpowiedniej ściśliwości pod obciążeniem 

 połączenia "mijankowe" i szczelne wypełnienie izolowanych przestrzeni. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Kontrola wykonania drewnianej więźby dachowej 
 
1. Sprawdzenie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej specyfikacji polega na 

kontrolowaniu zgodności ich wykonania z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i 
niniejszej specyfikacji. 

Kontrola jakości robót obejmuje następujące czynności: 
a) kontrola zgodności zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, 
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b) kontrolę elementów przed ich zmontowaniem, 
c) kontrolę gotowej konstrukcji, 
d) kontrolę stężenia i zwiatrowania konstrukcji. 

2. 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 zaświadczenie z kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów 
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm państwowych. 

3. Badania elementów przed ich zmontowaniem powinno obejmować: 

 sprawdzenie wykonania połączenia zgodności z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
technicznej, 

 sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych 
elementów konstrukcji należy przeprowadzić za pomocą 
pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z podziałką milimetrową, przez stwierdzenie ich zgodności 
z dokumentacja techniczną i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych 

 sprawdzenie wilgotności drewna. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna". 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
7.2. Jednostki obmiarowe 
 
Jednostkami obmiaru są: 

- 1 m
2
 wykonanej powierzchni konstrukcji dachu, pokrycia dachowego, 

 
8. ODBIORY ROBÓT  
 
8.1.   Ocena wykonania elementów lub konstrukcji z drewna 
 

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 
całości robót albo tylko ich części  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 obioru. 

4. Konstrukcje nie spełniające 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 

 
8.2.  Podstawa do odbioru wykonania robót pokrywczych 
 
Pokrycie dachu stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i 
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
 
Odbiór podkładu 
 
Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 
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. 
 
Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
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Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp  później jest niemożliwy lub 
utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

 podkładu, 

 jakości zastosowanych materiałów, 

 dokładności wykonania pokrycia, 

 dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika  budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

 dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 

 dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia, 

 zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

 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. 

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. 
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 papowe 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. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1.  Postanowienia ogólne 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  
w wycenionym  przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie.  
Ceny jednostkowe obejmują:  

− dostawę materiałów,  
− montaż elementów konstrukcyjnych,  
− impregnacje drewna,  
− wykonanie pokrycia dachowego,  
− montaż świetlików dachowych, 

 wykonanie pokrycia, odwodnienia,  

 badania na budowie i laboratoryjne. 
 
10.  PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

 PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

 PN-82/B-20001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

 PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. 

 PN-80/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 

 PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie – wraz ze zmianą 
PN-B-03150:2000/Az1:2001. 

 PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
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 PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 
okrągłego i tarcicy. 

 PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

 PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 

 PN-C-04906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania. 

 PN-D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 

 PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna. 

 PN-D-01012 Tarcica. Wady. 

 PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podział, terminologia i oznaczenia. 

 PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych właściwości. Terminologia i symbole. 

 PN-EN 335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicje klas zagrożenia ataku 
biologicznego. Postanowienia ogólne. 

 PN-EN 335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicje klas zagrożenia ataku 
biologicznego. Zastosowanie do drewna litego. 

 PN-61/B-10245 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. 
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SST 12 - KONSTRUKCJE STALOWE 
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji stalowych związanych z zadaniem. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie konstrukcji stalowych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i 
wykończeniem elementów stalowych. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

 wykonanie ram stalowych pod centrale wentylacyjne, 

 wykonanie i wzmocnienie schodów stalowych, 

 wykonanie balustrad wewnętrznych i zewnętrznych,  

 zwieńczenie studni - z elementów stalowych,  

 Cięcie i przygotowanie elementów konstrukcyjnych, 

 Zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych, balustrad, 

 Pozostałe prace pomocnicze. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OST "Ogólna Specyfikacja 
Techniczna". Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem konstrukcji 
stalowych oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi ST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w OST "Ogólna Specyfikacja 
Techniczna". 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w SST-0 "Wymagania ogólne” pkt 1. 

 Kontrola wewnętrzna - kontrola przeprowadzona przez wytwórcę wg własnych procedur w celu 
oceny, czy wyroby określone tą sama specyfiką wyrobu i wykonane wg tego samego procesu 
wytwarzania spełniają wymagania podane w zamówieniu. 

  Kontrola odbiorcza - kontrola przeprowadzona przed wysyłką, wg specyfikacji wyrobu, na 
wyrobach mających stanowić dostawę lub na partiach wyrobów, których część ma stanowić 
dostawę, w celu sprawdzenia, czy te wyroby spełniają wymagania podane w zmówieniu. 

 Świadectwo odbioru 3.1. - Dokument wystawiony przez wytwórcę, w którym stwierdza on, że 
dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami podanymi w zamówieniu i podaje wyniki badań. 

  Deklaracja zgodności z zamówieniem, 
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Dokument, w którym wytwórca stwierdza, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami 
podanymi w zamówieniu, bez podania wyników badań. 

 
2.2. Stal konstrukcyjna  
 
2.2.1.    Akceptowanie użytych materiałów 

Akceptacja zgłoszonych w programach wytwarzania i montażu dostawców materiałów nie 
oznacza akceptacji materiałów. Wytwórca jest zobowiązany do dokumentowania odpowiedniej 
jakości wszystkich partii materiałów. 

 
2.2.2.     Gatunek stali 

Zgodnie z obowiązującą normą PN-82/S-10052 do konstrukcji stalowej zastosować  stal 
gatunku St3S, wg PN-86/H-84018 oraz PN-82/S-10052. W związku z wprowadzeniem nowej 
normy PN-EN 10025:2004, mającej od marca 2005 roku status Polskiej Normy, dopuszcza się 
do stosowania stal o właściwościach nie gorszych niŜ podana, jeżeli jest objętą powyższą 
Normą. Warunki te wobec stali ST3S spełnia stal S235JRG2. Proces wytwarzania stali 
powinien być zgodny z PN-EN 10025-2:2004. Wymagania dotyczące składu chemicznego, 
własności mechanicznych, własności technologicznych, stanu powierzchni, jakości 
wewnętrznej, wymiarów, tolerancji i masy powinny być zgodne z normą PN-EN 10025-2:2004, 
dla danego gatunku stali. 

 
2.2.3.       Tryb postępowania przy dostawach stali 
 Zgodnie z normą PN-EN 10204 odbiór stali z wytwórni następuje na podstawie Świadectwa 

odbioru 3.1. 
 
2.2.4.       Wyroby ze stali konstrukcyjnej 

Wymagania dotyczące tolerancji blach grubych walcowanych na gorąco powinny być zgodne z 
EN 10029, z tolerancjami grubości do klasy A włącznie. Tolerancje grubości blach grubych 
ciętych z taśm walcowanych na gorąco w sposób ciągły powinny być zgodne z EN 10051. 
Stal konstrukcyjna do wykonania elementów konstrukcji stalowych powinna odpowiadać 
wymaganiom norm – PN-EN 10020:2003; PN-EN 10027-1:1994; PN-EN 10027-2:1994; PN-EN 
10021:1997; PN-EN 10079:1996; PN-EN 100204+Ak:1997; PN-90/H-01103: PN-87/H-
01104:PN-88/H-01105: PN-EN 10025 -S235JR.  

 Wyroby zimnogięte – kształtowniki 

 kształtowniki zamknięte powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10219- 1: 2000 
oraz PN-EN 10219-2:2000, 

 kształtowniki otwarte powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/H-93460.00, PN-
73/H-93460.01, PN-73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H-
93460.05, PN-73/H-93460.06 

   Rury walcowane ze stali R35 
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 102-1:2000, PN-EN 10210-2:2000, 
Prace spawalnicze związane z konstrukcyjnymi elementami stalowymi należy wykonać przy 
zastosowaniu następujących danych: dla połączenia elementów stalowych dachu należy 
zastosować elektrody rutylowe o symbolu ER 146 (zielone) o maksymalnej średnicy 2.5 mm, 
połączenia elementów stalowych konstrukcji należy wykonywać spoinami pachwinowymi oraz 
spoinami czołowymi o grubości podanej na rysunkach. 

 
2.2.5.     Łączniki. 

Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a 
ponadto: 

 śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M- 82331, 
PN-91/M-82341, PN-91/M-82342, PN-83/M-82343, PN-75/M-82144 oraz PN85/82101 

 nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171, 

 podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 
10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M- 82039, 

 nity powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954. 
 
2.2.6.   Balustrada schodowa wewnętrzna systemowa - budynek główny (B2; Bx1; Bx2; Bx3; Bx4; Bx5; 

Bx6; Bx7; B19). 

 Rura stalowa kwadratowa  50 mm, 
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 Stal nierdzewna szczotkowana, 

 Pochwyt instalować na wysokości 110 mm ponad wykończoną powierzchnię schodów, 

 Mocowanie pochwytu dostosować tak aby przestrzeń a wykończoną powierzchnią ściany  
wynosiła > 5cm 

 Wypełnienie: 

 Płyta perforowana ze stali nierdzewnej (dwustronnie szlifowana i foliowana), 

 Perforacja: okrągła w układzie mijanym (Rv 30 – 40, prześwit 51,02%),  

 Płyta montowana na śruby. 

 Montaż słupka balustrady do policzka schodów, blacha montażowa gr. 10 mm, mocowana na 
4 kołki wklejane . 10 mm – nakrętko kołpakowe. 

 
2.2.7.  Balustrada schodowa  wewnętrzna (Bx11; Bx8/Bx10; Bx19; Bx18; Bx17; Bx16; Bx15, Bx14; Bx13;  
                                                                Bx12); (B1; B3; B13; B14; B15; B16; B17; B18); B4;  

 Pochwyt (stal nierdzewna szczotkowana, rura stalowa kwadratowa  50 mm, instalować na 
wysokości 110 mm ponad wykończoną powierzchnię schodów; mocowanie pochwytu 
dostosować tak aby przestrzeń między poręczą a wykończoną powierzchnią ściany  wynosiła 
> 5cm.  

 Wypełnienie: 

 Płyta perforowana ze stali nierdzewnej (dwustronnie szlifowana i foliowana), 

 Perforacja: okrągła w układzie mijanym (Rv 30 – 40, prześwit 51,02%),  

 Płyta montowana na śruby. 
 

2.2.8.     Balustrada wewnętrzna, (B4) 

 Rura stalowa kwadratowa  50 mm, 

 Stal nierdzewna szczotkowana, 

 Pochwyt instalować na wysokości 110 mm ponad wykończoną powierzchnię schodów, 
mocowanie pochwytu dostosować tak aby przestrzeń między poręczą a wykończoną 
powierzchnią ściany  wynosiła > 5cm. 
 

2.2.9.     Balustrada wewnętrzna, (B6, B7, B8, B9) 

 Rura stalowa kwadratowa  50 mm, stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor RAL 
7047, 

 Pochwyt płaskowniki stalowe, malowane proszkowo na kolor RAL 7047,  

 Pochwyt instalować na wysokości 110 mm ponad wykończoną powierzchnię schodów, 

 Słupki z prętów stalowych Ø25mm, mocowanych na marki stalowe do warstwy nośnej za 
pomocą kotew do betonu, spięte płaskownikiem 10mmx35mm. 

 
2.2.10.     Balustrada wewnętrzna, (B10, B11) 

 Ze stali nierdzewnej szczotkowanej, z wypełnieniem z linek nierdzewnych przelotowych przez 
słupki balustrady, 

 Mocowanie balustrady boczne do stopni lub podestu – blacha gr. 10 mm mocowana na 4 kołki 
wklejane  10 mm z nakrętkami kołpakowymi, 

 Wykonanie standardowe, 

 Słupki  50 mm, 

 Pochwyt  50 mm, 

 Linki  5mm.  

 Pochwyt płaskowniki stalowe ze stali nierdzewnej. 
 

2.2.11.  Balustrada – kuźnia  (B21, B22, B23, B24) 

 Ze stali ocynkowanej, 

 Malowana proszkowo na kolor mleczny szary, 

 Pionowe wypełnienie w środku balustrady pomiędzy dolnymi poprzeczkami z rur, 

 Mocowanie balustrady boczne do stopni lub podestu, 

 Słupki  50 mm, 

 Pochwyt  50 mm ze stali nierdzewnej, 

 Poprzeczki pionowe 30 mm; pręt pionowy 10 mm, 

 Rozstaw pomiędzy prętami pionowymi max 15 cm. 

 Pochwyt płaskowniki stalowe ze stali nierdzewnej. 
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2.2.12.  Belki policzkowe schodów zewnętrznych 

 Belki stalowe z kształtowników C200, 

 Mocowanie dolne poprzez blachy czołowe B1 do ławy fundamentowej, 

 Na kotwy chemiczne wklejane (do betonu)  4xM12, 

 Mocowanie górne poprzez blachy czołowe B2 do istniejącej ściany murowanej na kotwy 
chemiczne  wklejane (murowane) 4xM12.  

 Elementy stalowe cynkowane oraz malowane proszkowo. 

 Konstrukcja spawana, stopnie skręcane, 

 Stal konstrukcyjna S235.  

 Przygotowanie podłoża Sa 2.5.  
 
2.2.13. Belki policzkowe pomostów 

 Belki stalowe z kształtowników C200, 

 Mocowanie dolne belek policzkowych NR1 i NR2 poprzez blachy czołowe  B1 do posadzki 
betonowej  na kotwy chemiczne wklejone (do betonu) 4xM12, 

 Mocowanie górne belki NR1 do belki NR3 poprzez blachę czołową B3 na  śruby 3x M12 do 
środka belki, 

 Mocowanie belki NR4 do istniejącej ściany murowanej na kotwy chemiczne wklejane 
(murowe) 10xM12, 

 Elementy stalowe cynkowe  oraz malowane proszkowo, 

 Całość konstrukcji belek policzkowych spawane,  

 Stopnie oraz spocznik skręcane, 

 Stal kształtowa S235. 
 
2.2.14.   Stopnie schodów  stalowych  zewnętrznych 

 stopnie systemowe STO 33x33/30x2 mm, 

 Ceownik C200 x 70 x 6 mm, 

 Krata systemowa KWO 33x 33/30x2mm podest) 

 belka wspornikowa, profil zamknięty 200x100x5mm, 
 
2.2.15.  Materiały do spawania  i śruby montażowe 

Zamówienia na łączniki (śruby montażowe ) i materiały spawalnicze składa Wytwórca stalowej 
konstrukcji mostowej u zaakceptowanych przez Kierownika Projektu Wytwórców tych materiałów. 
Na Wytwórcy konstrukcji ciąży obowiązek egzekwowania od dostawców i przechowywania 
atestów potwierdzających spełnienie wymagań postawionych w normie przedmiotowej dotyczącej 
danego wyrobu lub materiału. Atesty muszą być przedstawione wraz z dostawą każdej partii 
materiałów. Badania, które warunkują wystawienie atestów Wytwórca łączników lub materiałów 
spawalniczych przeprowadza na własny koszt. Materiały pochodzące z zapasów Wytwórcy 
powinny być atestowane w niezależnym laboratorium zaakceptowanym przez Kierownika 
Projektu na koszt własny Wytwórcy konstrukcji. Dla śrub montażowych, podkładek i nakrętek 
oraz elektrod, drutów spawalniczych i topników muszą być spełnione wymagania odpowiednich 
norm przedmiotowych. Wytwórca powinien przestrzegać okresów ważności stosowania elektrod 
według gwarancji dostawcy. Do spawania należy używać elektrod otulonych lub drutów i 
topników do spawania elektrycznego dostosowanych do zastosowanego gatunku stali i do 
zastosowanych metod spawania – wg aktualnych norm przedmiotowych 
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: 
PNEN759:2000, a ponadto: 

 elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430, 

 drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002, 
topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN- 73/M-69355 
oraz PN-67/M-69356 
 

2.2.16.  Środki odtłuszczające, rozpuszczalniki 
Rozpuszczalniki - substancje chemiczne, które są przeznaczone do rozpuszczania lub 
rozcieńczania innych substancji i materiałów. Rozpuszczalniki przemysłowe to często mieszaniny 
kilku substancji składowych.  
Aceton 
jest jedną z podstawowych substancji używanych do odtłuszczania powierzchni przed 
malowaniem. Znajduje on zastosowanie do wyrobów nitrocelulozowych, tłuszczów oraz  mycia 
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narzędzi po malowaniu. Do rozcieńczania lakierów i emalii nitro, a także mycia sprzętu 
malarskiego, używa się rozpuszczalników nitro. Produkty tego typu są również dostępne jako 
substancje przeznaczone do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych i czyszczenia sprzętu 
malarskiego. Rozpuszczalników nitro używa się także podczas zmywania lakierów. 
Rozpuszczalniki ekstrakcyjne 
Oferowane na rynku rozpuszczalniki ekstrakcyjne stosuje się z farbami i lakierami olejnymi, 
ftalowymi i asfaltowymi. Niejednokrotnie są one używane do zmywania plam oraz mycia części 
maszyn. Odpowiednie rozpuszczalniki są przeznaczone do farb i lakierów: olejnych, nitro, 
renowacyjnych, chemoutwardzalnych, poliwinylowych,  chlorokauczukowych i butaprenu. Z myślą 
o rozcieńczaniu wyrobów ftalowych, olejnych i bitumicznych produkuje się rozpuszczalniki 
ftalowe. 
Benzyna ekstrakcyjna 
Jest ona przeznaczona do odtłuszczania powierzchni przed lakierowaniem oraz do czyszczenia 
części maszynowych, a także rozcieńczania tłuszczów, olejów i wosków.  
Benzyna lakowa 
Jest  używana do farb i lakierów olejnych, ftalowych i asfaltowych. 
Środki odtłuszczające 
Jako zalety środków odtłuszczających wymienia się przede wszystkim nie występowanie 
szkodliwych emisji i niewielkie ograniczenia administracyjne. Warto również podkreślić brak 
niebezpieczeństwa zapłonu, negatywnego wpływu na środowisko oraz, co najważniejsze, 
zagrożenia dla ludzi. 

 
2.2.17. Malowanie powierzchni stalowych 
 Patrz - Specyfikacja techniczna Roboty murowe.  
 
2.2.18. Odbiór stali  

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

 znak wytwórcy 

 profil 

 gatunek stali 

 numer wyrobu lub partii 

 znak obróbki cieplnej. 
 
2.3.   Odbiór konstrukcji na budowie  

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

 
3.  SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna". 
Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montażu obowiązani są do 
przedstawienia Kierownikowi Projektu do akceptacji wykazu zasadniczego sprzętu. Wykonawca na 
żądanie Kierownika Projektu jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w celu sprawdzenia jego 
przydatności / użyteczności. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności przedstawiciela Kierownika 
Projektu. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem 
do wykonania robót objętych niniejszą ST. Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 

 środkami transportu do przewozu materiałów,  

 sprzętem pomocniczym. 
 
Sprzęt do czyszczenia konstrukcji 
Czyszczenie konstrukcji należy przeprowadzić mechanicznie urządzeniami o działaniu strumieniowo – 
ściernym dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inżyniera. Sprzęt do czyszczenia oraz 
przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewniać strumień od oliwionego i 
suchego powietrza. 
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Sprzęt do malowania 
Nanoszenie farb należy wykonywać zgodnie z kartami technicznymi produktów, instrukcjami nakładania 
farb dostarczonymi przez producenta farb. Wymaganie to odnosi się przede wszystkim do metod aplikacji 
i parametrów technologicznych nanoszenia. Podane w kartach technicznych typy pistoletów i pomp nie 
mają charakteru obligatoryjnego i mogą być zastąpione sprzętem o zbliżonych właściwościach 
technicznych dostępnym w kraju. Rodzaj użytego sprzętu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Prawidłowe ustalenie parametrów malowania należy przeprowadzić na próbnych powierzchniach i 
uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
Transport, dostawa i składowanie elementów stalowych 
Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby mogły być 
transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeń, deformacji lub uszkodzeń. 
Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej będzie eksploatowana. Szczególną 
uwagę należy zwracać w trakcie transportu następujących elementów: 

 łączniki, 

 elementy muszą być zabezpieczone przed możliwością przesunięcia, zniekształcenia, 
przewrócenia się lub ześlizgnięcia w trakcie transportu, ze względu na możliwość wyboczenia 
należy odpowiednio usztywnić elementy wiotkie na czas załadunku i transportu, 

 drobne elementy muszą być jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu zamocowania 
przy  pomocy śrub montażowych, 

 elementy drobnowymiarowe takie jak śruby, nakrętki powinny być przewożone w zamkniętych 
pojemnikach, 

 dźwigary powinny być transportowane w pozycji pionowej i ta pozycja powinna być zachowana 
we wszystkich fazach transportu i montażu konstrukcji, 

 w pewnych przypadkach mogą być one transportowane w innej pozycji jeśli będą odpowiednio 
zabezpieczone przed utratą stateczności i innymi uszkodzeniami, po zatwierdzeniu przez 
Kierownika Projektu. 

 
W trakcie transportu przewożone elementy powinny spełniać wymagania dotyczące wymiarów skrajni dla 
ruchu drogowego i kolejowego. Elementy powinny być ładowane przy spełnieniu wymagań dotyczących 
skrajni pionowych podanych w PN-K-02057 i PN-K-02056. 
W przypadku konieczności przekroczenia skrajni Wykonawca musi uzyskać na transport takich 
elementów zgodę odpowiednich władz. Pojazd przewożący elementy przekraczające dopuszczalne 
wymiary powinien być odpowiednio oznakowany i poprzedzony przez oznakowany samochód pilotujący. 
Stalowe elementy konstrukcyjne powinny być: 

 w czasie załadunku, transportu, rozładunku i składowania utrzymywane w stanie suchym i 
wolnym od substancji powodujących korozję, 

 składowane na podkładach ponad powierzchnią gruntu i chronione przed opadami 
atmosferycznymi, 

 składowane wg asortymentów i oddzielone od innych elementów. 
Odbiór konstrukcji stalowej po rozładunku 
Odbiór konstrukcji stalowej powinien być dokonany w obecności przedstawiciela Kierownika Projektu i 
powinien być przez Kierownika Projektu zaakceptowany. Na placu budowy Wykonawca musi 
przeprowadzić dokładne badania dostarczonej konstrukcji stalowej i, jeśli to okaże się konieczne, 
przeprowadzić naprawy wszelkich uszkodzeń. 
Likwidacja uszkodzeń transportowych 
Jeśli w trakcie odbioru konstrukcji zostaną ujawnione wady lub uszkodzenia powstałe w trakcie 
transportu, których usunięcie Kierownik Projektu uzna za konieczne, to Wytwórca przedstawi 
harmonogram usuwania odchyłek, poparty, jeśli zajdzie taka potrzeba, projektem technologicznym. 
Kierownik Projektu może zastrzec, jakich prac nie można wykonywać bez obecności jego 
przedstawiciela. Koszt prac ponosi Wytwórca konstrukcji, a do ich wykonania powinien przystąpić tak 
szybko, jak jest to możliwe ze względów technicznych. Po zakończeniu prac Wykonawca montażu 
dokonuje odbioru w obecności przedstawiciela Kierownika Projektu. Jeśli po robotach naprawczych 
występują dalsze uszkodzenia, element (lub jego część) zostaje zdyskwalifikowany. 
Transport elektrod 
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Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, drutów do spawania i topników powinny być zgodne z 
wymaganiami obowiązujących norm i zaleceniami producentów. Suszenie elektrod i topników powinno 
być zgodne z zaleceniami producentów. Jeśli na powierzchni elektrody wystąpiły białe wykwity nie może 
być ona użyta do wykonania robót. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna". 
 
5.1.1.  Wymagania w stosunku do Wytwórcy stalowych konstrukcji mostowych i Wykonawcy montażu 

Wytwórca musi wystawić dokument, w którym stwierdzi że dostarczone wyroby są zgodne z 
wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej i poda wyniki badań (Świadectwo odbioru). 
Dokument musi potwierdzić upoważniony przedstawiciel kontroli Wytwórcy, niezależny od 
wydziału produkcyjnego. Na podstawie dostarczonego projektu technicznego Wytwórca 
konstrukcji stalowej sporządzi i przedstawi do akceptacji Kierownikowi Projektu dokumentację 
wykonawczą, w oparciu o którą będzie realizowana konstrukcja. 
Dokumentacja wykonawcza zawiera: 

 rysunki warsztatowe, 

 program wytwarzania i scalania konstrukcji w Wytwórni, 

 program montażu i scalania konstrukcji na budowie, 

 program zapewnienia jakości zabezpieczenia antykorozyjnego. 
 

Rysunki warsztatowe 
Rysunki warsztatowe powinny być opracowane z uwzględnieniem podniesień wykonawczych wg 
PN-82/S-010052 oraz powinny uwzględniać przygotowanie elementów wysyłkowych do 
transportu i montażu. Tolerancje wymiarów liniowych do 1,0 mm. Załącznikiem do rysunków 
warsztatowych powinno być zestawienie ciężarów i powierzchni elementów konstrukcji. W 
rysunkach powinien być określony rodzaj obróbki ciętych powierzchni. 
Program wytwarzania konstrukcji w Wytwórni 
Wytwórca konstrukcji, na koszt Wykonawcy, musi opracować i przedstawić Kierownikowi Projektu 
do akceptacji „Program wytwarzania konstrukcji”, który powinien zawierać deklarację Wytwórcy o 
szczegółowym zapoznaniu się z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami oraz sposobem 
realizacji zawartych tam zaleceń. „Program” powinien również zawierać: 

 harmonogram realizacji, 

 informację o personelu kierowniczym i technicznym Wytwórcy, 

 informację o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na których konieczne jest 
udokumentowanie 

 kwalifikacji (np. spawacze), 

 informacje o dostawcach materiałów, 

 informacje o podwykonawcach, 

 informacje o podstawowym sprzęcie przewidzianym do realizacji zadania, 

 projekt technologii spawania, 

 sposób przeprowadzenia badań wymaganych w Specyfikacjach, 

 inne informacje żądane przez Kierownika Projektu, 

 ewentualne zgłoszenie potrzeby uściśleń lub zmian w Dokumentacji Projektowej. 
Program robót musi uwzględniać spełnienie wszystkich ustaleń zawartych w Specyfikacji 
Technicznej. 
Rysunki warsztatowe sporządza Wytwórca na koszt Wykonawcy. 
Program montażu i scalania konstrukcji na miejscu budowy 
Do rozpoczęcia robót można nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Kierownika Projektu 
programu montażu. Program powinien zawierać protokół odbioru konstrukcji od Wytwórcy oraz: 

 harmonogram terminowy realizacji, 

 informację o personelu kierowniczym i technicznym Wykonawcy, 

 informację o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na których konieczne jest 
udokumentowanie 

 kwalifikacji, 

 projekt montażu, 

 sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jeśli podczas montażu będzie ona podpierana w 
innych 

 punktach niż przewiduje to Dokumentacja Projektowa, 
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 projekt technologiczny wykonania pomostu żelbetowego, 

 informacje o podwykonawcach, 

 informacje o podstawowym sprzęcie montażowym przewidzianym do realizacji zadania, 

 projekt technologii spawania, 

 sposób zapewnienia badań ujętych w Specyfikacji, 

 informacje o sposobie zapewnienia bezpieczeństwa osób, które mogą znaleźć się w obszarze 
prac montażowych, 

 inne informacje żądane przez Kierownika Projektu. 
 

Kontrola wykonywanych robót 
Kierownik Projektu jest uprawniony do wyznaczania harmonogramu czynności kontrolnych, 
badawczych i odbiorów częściowych, na czas których należy przerwać roboty. W zależności od 
wyniku badań Kierownik Projektu podejmuje decyzję o kontynuowaniu robót.. 
Dziennik wytwarzania konstrukcji i Dziennik Budowy 
Decyzje Kierownika Projektu są przekazywane wykonawcom poprzez wpisy w Dziennikach: 
Wytwarzania konstrukcji (w Wytwórni) i Budowy (w trakcie montażu). 

 
5.1.2.   Wykonanie konstrukcji w wytwórni 

Elementy powinny zostać wykonane zgodnie z tolerancjami podanymi w EN 10029 z tolerancjami 
grubości do klasy A włącznie oraz w EN 10051. Niezależnie, powinny zostać zachowane 
wymagania podane poniżej: 

 
a. Cięcie elementów i obrabianie brzegów 
Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z ustaleniami Dokumentacji 
Projektowej, ale tak, by zachowane były wymagania PN-89/S-10050. Można stosować cięcie 
gazowe (tlenowe) automatyczne lub półautomatyczne a dla elementów pomocniczych i 
drugorzędnych również ręczne. Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z gratu,  naderwań.  
Przy cięciu nożycami podniesione brzegi powierzchni cięcia należy wyrównać na odcinkach 
wzajemnego przylegania z powierzchnią cięcia elementów sąsiednich. Arkusze nie obcięte w 
hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu. Ostre brzegi po cięciu należy 
wyrównywać i stępić przez wyokrąglenie promieniem r=2 mm lub większym. Przy cięciu tlenowym 
można pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które będą poddane przetopieniu w 
następnych operacjach spawania. Po cięciu tlenowym powierzchnie cięcia i powierzchnie 
przyległe powinny być oczyszczone z żużlu, gratu, nacieków i rozprysków materiału. Rodzaj 
obróbki ciętych powierzchni powinien być określony na rysunkach warsztatowych. Dokładność 
cięcia: 

 
Tabela 1: 

Wymiar liniowy elementu (m) <1 1,4 >5 

Dopuszczalna odchyłka (mm) ±1 ±1,5 ±2 

 
Powyższe dokładności nie dotyczą wymiaru, na którym pozostawia się zapas  montażowy. 

 
b. Prostowanie i gięcie elementów 
Wytwórca powinien w obecności przedstawiciela Kierownika Projektu wykonać próbne użycie 
sprzętu przeznaczonego do prostowania i gięcia elementów. Roboty mogą być kontynuowane, 
jeśli pomierzone po próbnym użyciu odchyłki nie przekroczą wartości podanych w PN-S-10050 
pkt.2.4.2. Wystąpienie pęknięć po prostowaniu lub gięciu powoduje odrzucenie wykonanych 
elementów. Podczas gięcia należy przestrzegać zaleceń PN-S-10050. Prostowanie i gięcie na 
zimno na walcach i prasach blach grubych i uniwersalnych, płaskowników i kształtowników 
dopuszcza się w przypadkach, gdy promienie krzywizny „r” są nie mniejsze, a strzałki ugięcia f 
nie większe niż graniczne dopuszczalne wartości podane w PN-89/S-10050, w tabeli 1. 
Przy prostowaniu i gięciu na zimno nie wolno stosować uderzeń, a stosować należy siły 
statyczne. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości strzałki ugięcia lub promienia 
krzywizny podanych w PN-89/S-10050 prostowanie i gięcie elementów stalowych należy 
wykonać na gorąco przez: 

 podgrzanie do temperatury nie niższej niż 750oC 

 obszar nagrzewania materiału powinien być 1,5 do 2 razy większy niŜ obszar poddany kuciu 

 kształtowniki należy nagrzewać równomiernie na całym przekroju. 

 chłodzenie elementów powinno odbywać się powoli w temperaturze otoczenia nie niższej niz 
+5oC, bez użycia wody. 
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Wskutek prostowania lub gięcia w elementach nie mogą wystąpić pęknięcia lub rysy. Sposób ich 
ewentualnej naprawy winien być zaakceptowany przez Kierownika Projektu. W  elementach ze 
stali o podwyższonej wytrzymałości nie powinny wystąpić również miejscowe zahartowania. 

 
c. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 
Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana w 
Dokumentacji Projektowej lub normach EN 10029 u EN 10051, powinny być zawarte w granicach 
podanych w tabl. 2, przy czym rozróżnia się: 

 wymiary przyłączeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów, podlegające 
pasowaniu, warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji, 

 wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia. 
 
 

Tabela 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 
 

Wymiar nominalny [mm] Dopuszczalne odchyłki wymiaru (±), [mm] 

ponad do przyłączeniowego swobodnego 

500 1000 0,5 1,5 

1000 2000 1,0 2,5 

2000 4000 1,5 4,0 

4000 8000 2,5 6,0 

8000 16000 4,0 10,0 

16000 32000 6,0 15,0 

32000  10,0 1/1000 wymiaru lecz nie więcej niż 50 

 
d. Dopuszczalne odchyłki prostości 
Dopuszczalne odchyłki prostości elementów (pasów ściskanych) od podpory do podpory lub od 
węzła do węzła stężeń wynoszą 1/1000 długości, lecz nie więcej niż 10 mm. Dla elementów 
rozciąganych odchyłki mogą być dwukrotnie większe. 
e. Dopuszczalne skręcenie przekroju 
Dopuszczalne skręcenie przekroju (mierzone wzajemnym przesunięciem odpowiadających sobie 
punktów przekroju)  1/1000 długości, lecz nie więcej niż 10 mm. 
f. Dopuszczalne odchyłki kształtu przekroju w obrębie styków 
Styki spawane należy wykonać z taką dokładnością, aby wzajemne przesunięcia stykających się 
elementów nie przekraczały 1 mm. 
g. Dopuszczalne załamanie przy spoinie czołowej 
Dopuszczalne załamanie przy spoinie czołowej nie powinno być większe niŜ 2 mm po położeniu  
liniału o długości 1 m. 
h. Czyszczenie powierzchni i brzegów 
Przed przystąpieniem do składania konstrukcji Kierownik Projektu przeprowadza odbiór 
elementów w zakresie usunięcia gratu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i 
brzegów stykowych z zachowaniem wymagań PN-S-10050, PN-M-04251, PN-M-69774. 
i. Spawanie 
Wymagania ogólne 
Spawanie elementów konstrukcji należy wykonać zgodnie z zaakceptowanym przez Kierownika 
Projektu projektem technologii spawania zawartym w programie wytwarzania danej konstrukcji. 
Wymagania ogólne dotyczące spawania stali grup jakościowych JR, J0, J2 i K2 powinny być 
zgodne z EN 1011-2. Dla każdego rodzaju spoiny i dla każdej grubości blachy (elementu 
łączonego) w projekcie warsztatowym oraz w PZJ należy przedstawić odpowiednią Kartę procesu 
spawania. Niezależnie od tego powinny być spełnione warunki podane poniżej. Spawanie należy 
prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-S-10050. Konstrukcja powinna być podzielona na zespoły 
spawalnicze, których wymiary ograniczają możliwości transportu. Należy dążyć, by jak 
największa część spoin była wykonana automatycznie, a zwłaszcza spoiny łączące pasy ze 
środnikiem. Należy prowadzić dziennik spawania. W dzienniku spawania powinny być 
odnotowane wszelkie odstępstwa od Dokumentacji Projektowej i technologicznej jak również 
stwierdzone usterki wykonawstwa. Dziennik spawania powinien być prowadzony na bieżąco i tak 
samo potwierdzany przez Kierownika Projektu (kontroli jakości). Za prowadzenie dziennika 
odpowiedzialny jest bezpośredni Wykonawca. 
Wymagania wobec osób wykonujących roboty spawalnicze 
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać uprawnienia państwowe uzyskane w 
systemie kwalifikacji kierowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Wszystkie prace 
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spawalnicze można powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadającym aktualne 
uprawnienia. Niezależnie od posiadanych uprawnień zaleca się sprawdzenie aktualnych 
umiejętności spawaczy poprzez wykonanie próbnych złączy elektrodami stosowanymi do 
spawania przedmiotowej konstrukcji (szczególnie dotyczy elektrod zasadowych). Każda spoina 
powinna być oznaczona osobistym znakiem spawacza, wybijanym na obu końcach krótkich spoin 
w odległości 10¸15 mm od brzegu, a na długich spoinach w odległości co 1 m. 
Warunki atmosferyczne 
Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwykłej wytrzymałości powinna być 
wyższa niż 0

o
C, a stali o podwyższonej wytrzymałości wyższa niż +5

o
C. Niedopuszczalne jest 

spawanie podczas opadów atmosferycznych przy niezabezpieczeniu przed nimi stanowisk 
roboczych i złączy spawanych. W utrudnionych  warunkach atmosferycznych (wilgotność 
względna powietrza większa niŜ 80%, mżawka, wiatry o prędkości większej niż 5 m/sek, 
temperatury powietrza niższe niŜ podane wyżej) należy opracować i uzgodnić specjalne środki 
gwarantujące otrzymanie spoin należytej jakości. 
Przygotowanie elementów do spawania 
Powierzchnie łączonych elementów na szerokości nie mniejszej niż 15 mm od rowka spoiny 
należy przed spawaniem oczyścić ze zgorzeliny, rdzy, farby, tłuszczu i innych zanieczyszczeń do 
czystego metalu. Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub 
palnikiem tlenowym, usuwając zgorzelinę i nierówności. Wszystkie spoiny czołowe powinny być 
podawane lub wykonane taką technologią (np. przez zastosowanie odpowiednich podkładek), 
aby grań była jednolita i gładka. Dopuszczalna wielkość podtopienia lub wklęśnięcia grani w 
podspoinie wg PN-M-69775 wg klasy wadliwości W1 dla złączy specjalnej jakości i klasy 
wadliwości W2 dla złączy normalnej jakości. Przygotowanie brzegów i powierzchni elementów do 
spawania 
Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie, aby parametry charakteryzujące 
powierzchnie cięcia wg PN-M-69774 nie były większe niŜ dla klasy 2-2-2-2, a przy głębokim 
przetopie materiału rodzimego nie większe niż dla klasy 3-3-3-3. Przygotowanie elementów do 
wykonania spoin (przygotowanie brzegów, rowków do spawania) należy wykonać wg PN-M-
69014 i PN-M-69015. 
Powierzchnie przylegające 
Powierzchnie pracujące na docisk powinny być obrobione. Współczynnik chropowatości Ra tych 
powierzchni wg PN-M-04251 nie powinien być większy niż 2.5μm. 
Elektrody i sprzęt i materiały spawalnicze  spawalnicze 
Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, drutów do spawania i topników powinny być 
zgodne z wymaganiami aktualnych norm przedmiotowych i zaleceniami producentów. Suszenie 
elektrod i topników powinno być zgodne z zaleceniami producentów. Wystąpienie na powierzchni 
otuliny elektrod tzw. wykwitów białych kryształów świadczy o długotrwałym przetrzymywaniu 
elektrod w wilgotnym powietrzu, a także o wejściu wody w reakcję chemiczną ze składnikami 
otuliny. Wykwity te dowodzą starzenia się elektrody. Suszenie takich elektrod jest bezcelowe, a 
ich użycie zabronione. 
Do żłobienia elektropowietrznego należy stosować elektrody grafitowo-węglowe miedziowane w 
gatunku ESW 252 lub inne zgodnie z normą PN-E-69000. Do żłobienia łukowego - stosować 
elektrody stalowe otulone EC1. Sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy 
spawanych zgodnie z technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Jego stan techniczny 
powinien zapewnić utrzymanie określonych parametrów spawania, przy czym wahania natężenia 
i napięcia prądu podczas spawania nie mogą przekraczać 10%. Do wykonywania połączeń 
spawanych można używać wyłącznie materiałów spawalniczych przewidzianych w projekcie 
technologicznym. Materiały te powinny mieć zaświadczenie o jakości. Do wykonania spoin 
sczepnych należy stosować spoiwa w gatunku takim samym jak na warstwy przetopowe i na 
pierwsze warstwy wypełniające. 
Spoiny czołowe 
Czołowe spoiny pasów rozciąganych należy kończyć poza przekrojem samego pasa, używając 
do tego płytek wybiegowych. Płytki wybiegowe powinny mieć tą samą grubość i kształt co 
spawane pasy. Po przymocowaniu płytek (za pomocą zacisków) spoiny powinny być na nie 
wprowadzone na długość co najmniej 25 mm. Przy usuwaniu płytek wybiegowych należy 
przeprowadzić cięcie w odległości co najmniej 3 mm od brzegu pasa, a następnie usunąć 
nadmiar przez obróbkę mechaniczną. 
Ocena spoin 
Wady spoin pachwinowych i czołowych wykrywalne przez oględziny spoin i makroskopowe 
nieniszczące badania określa się wg PN-M-69703. Wymaga się zachowania klasy wadliwości nie 
wyższej niŜ W2 wg PN-M-69775. Spoiny powinny być zbadane prześwietleniem zgodnie z 
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planem prześwietleń lub badań ultradźwiękowych wg PN-M-70055/02 podanym w projekcie 
technologii spawania. Na radiogramie powinny być podane: jego numer, nazwa wytwórni oraz 
wskaźnik jakości obrazu wg PN-M-70001. Na konstrukcji obok każdej spoiny powinno być odbite 
jej oznaczenie zgodnie z oznaczeniami na planie prześwietleń lub badań ultradźwiękowych, a na 
okres prześwietlenia spoiny należy na konstrukcji umieścić oznaczenie spoiny z podziałem spoin 
długich. Wszystkie spoiny czołowe należy prześwietlać na całej ich długości. Na podstawie 
radiogramów wykonanych wg PN-M-69770 oraz wad spoin określonych wg PN-M-69703 i 
wykrytych prześwietleniem wg PN-M-69771 należy określić klasę spoiny zgodnie z PN-M-69772 i 
PN-M-69775. Klasa ta powinna być wpisana do protokołu badań spoin. 
Spoiny czołowe specjalnej jakości powinny odpowiadać klasie wadliwości złącza W1, a normalnej 
jakości klasie W2 wg PN-M-69772. Złącza za pomocą spoin czołowych powinny być zbadane na 
zginanie wg PN-M-69720. Złącza te należy również zbadać na udarność samej spoiny, strefy 
przejścia i strefy ciepła materiału wg PN-M-69773. Spoiny lub ich części ocenione w wyniku 
badań jako nie odpowiadające wymaganiom należy usunąć w sposób nie powodujący uszkodzeń 
konstrukcji lub powstania w niej dodatkowych naprężeń. Powtórnie wykonane spoiny w miejscu 
usuniętych należy poddać ponownemu badaniu w pełnym zakresie łącznie z prześwietleniem. 
Obróbka spoin 
Obróbkę spoin można wykonać ręcznie szlifierką lub frezarką albo zastosować inną obróbkę 
mechaniczną pod warunkiem, że miejscowe zmniejszenie grubości przekroju elementu nie 
przekroczy 3% tej grubości. 
Usuwanie odkształceń konstrukcji po spawaniu 
Każdy z segmentów konstrukcji po wykonaniu spawania podlega dokładnej kontroli pod 
względem zgodności kształtu geometrycznego z projektem. Wszelkie odchyłki większe od 
dopuszczalnych muszą być usunięte. Projekt technologiczny prostowania konstrukcji, zgodny z 
punktami normy PN-S-10050 ma być przygotowany przez Wytwórcę. Projekt opisujący zakres 
Robót i sposoby technologiczne prostowania muszą zostać zatwierdzone przez Kierownika 
Projektu. Operacja usuwania odkształceń spawalniczych odbywać się powinna w obecności 
przedstawiciela Kierownika Projektu z przestrzeganiem zaleceń PN-S-10050. Wystąpienie 
pęknięć czy innych uszkodzeń w elemencie w trakcie usuwania lub po usunięciu odkształceń 
spawalniczych powoduje jego dyskwalifikację i odrzucenie danego elementu. 
Ochrona antykorozyjna wykonywana w wytwórni 
Elementy konstrukcji muszą być przed wysyłką zabezpieczone według Specyfikacji Technicznych 
M.14.02.01 i M.14.02.02. Wykonanie czynności związanych z zabezpieczeniem, tj. 
przygotowanie powierzchni i nanoszenie powłok ochronnych powinno być przewidziane w 
możliwie wczesnej fazie wytwarzania konstrukcji. 
Odbiór konstrukcji u Wytwórcy 
Odbiór konstrukcji u Wytwórcy następuje po przeprowadzeniu kontroli odbiorczej, na podstawie 
której powinno być wydane Świadectwo odbioru 3.1. zgodnie z EN 10204:2004. 
Próbny montaż stalowej konstrukcji mostowej 
Wykonanie próbnego montażu przez Wytwórcę konstrukcji stalowej w Wytwórni jest warunkiem 
odbioru konstrukcji  "na czarno" i zgody na przystąpienie do zabezpieczenia antykorozyjnego. 
Próbny montaż wytworzonych elementów stalowej konstrukcji obiektu należy przeprowadzić 
zgodnie z wymaganiami 
PN-S-10050 pkt 2.4.4.5. Do próbnego montażu można przystąpić po dokonaniu odbioru 
wytworzonych poszczególnych elementów stalowej konstrukcji obiektu przez Kierownika Projektu 
oraz uzyskaniu jego akceptacji dla przewidywanych sposobów przeprowadzenia próbnego 
montażu i stosowanych technologii. W razie, kiedy wykonanie w Wytwórni montażu próbnego 
całej konstrukcji nie jest uzasadnione technicznie i ekonomicznie (np. w przypadku dużych 
przęseł spawanych na miejscu budowy) Kierownik Projektu może dopuścić wykonanie montażu 
próbnego polegającego na sprawdzeniu przez przyłożenie wymiarów przylegających do siebie 
zespołów spawalniczych. Należy sprawdzić czy jest zachowane wymagane podniesienie 
wykonawcze. Dopuszczalna odchyłka podniesienia wykonawczego wynosi ±10% 
projektowanego, pod warunkiem, że linia wygięcia wstępnego na płynny przebieg (odchyłka 
różnic rzędnych w sąsiednich punktach nie powinna przekraczać 10% tej wartości). 
Wszystkie elementy należy oznaczyć w sposób trwały i wyraźny wg pisemnego schematu 
oznaczeń i schemat ten załączyć do dokumentacji wykonawczej mostu. 
O przeprowadzanym próbnym montażu należy każdorazowo pisemnie, z wyprzedzeniem 
trzydniowym zawiadamiać Kierownika Projektu oraz Wykonawcę montażu docelowego na 
budowie. Na zakończenie próbnego montażu należy spisać protokół z jego przeprowadzenia, 
podając w nim wszelkie istotne dla konstrukcji dane, a w szczególności: 
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 stwierdzenia o zgodności wykonanej konstrukcji z Dokumentacją Projektową, wraz ze 
szczegółowym omówieniem odchyłek od wymiarów teoretycznych 

 linię podniesienia wykonawczego i odchyłki od linii teoretycznej 

 znaki pomiarowe na sąsiednich elementach konstrukcji, ich oznakowanie i wymiary 
względem siebie w zmontowanej konstrukcji. 

Po wykonaniu montażu próbnego i zabezpieczenia antykorozyjnego Kierownik Projektu dokonuje 
odbioru konstrukcji zgodnie z PN-S-10050. Odbiór polega na komisyjnych oględzinach 
konstrukcji i sprawdzeniu wyników wszystkich badań przewidzianych w programie wytwarzania 
konstrukcji. W komisji odbierającej, której skład ustala Kierownik Projektu, powinien uczestniczyć 
przedstawiciel przedsiębiorstwa montującego obiekt. 
Wytwórca powinien przedstawić komisji: 

 rysunki warsztatowe, 

 Dziennik Wytwarzania, 

 atesty użytych materiałów, 

 świadectwa kontroli laboratoryjnej, 

 plan spoin z oznakowaniem analogicznym, jak w protokołach badań, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 protokół z próbnego montażu, a jeśli próbny montaż nie był przewidywany, protokół z 
pomiaru geometrii wytworzonej konstrukcji, 

 inne dokumenty przewidziane w programie wytwarzania, 

 ciężary elementów, 

 komplet uaktualnionej Dokumentacji Technicznej zawierającej wszystkie zmiany wynikłe w 
czasie 

 wytwarzania konstrukcji stalowej. 
 
5.1.3.   Montaż i scalanie konstrukcji na placu budowy 

Składowanie konstrukcji na placu budowy 
Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i 
udostępnienie go Wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć 
ewentualne uszkodzenia powstałe w transporcie. Konstrukcję na placu budowy należy układać 
zgodnie z projektem technologii montażu uwzględniając kolejność poszczególnych faz montażu. 
Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą i dlatego należy ją 
układać na podkładach drewnianych lub betonowych (np. na podkładach kolejowych). 
Sposób układania konstrukcji powinien zapewnić: 

 jej stateczność i nieodkształcalność 

 dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych 

 dobrą widoczność oznakowania elementów składowych 

 zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp. 
Należy dążyć do tego, aby elementy były składowane w pozycji takiej w jakiej będą pracować w 
konstrukcjach, podparte w węzłach. 
Przemieszczanie elementów konstrukcji do miejsca ostatecznego ich położenia 
Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w 
sposób gwarantujący jego nieuszkodzenie. W przypadku zastosowania dźwigów: 

 roboty powinna wykonywać odpowiednio wyszkolona i wyekwipowana załoga 

 elementy muszą być podnoszone przy użyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa 

 należy przeprowadzić próbne uniesienie na wysokość 20 cm i wprowadzić ewentualne 
poprawki do procesu podnoszenia 

 jakiekolwiek uszkodzenia ujawnione w trakcie wznoszenia konstrukcji powinny być 
naprawione przez Wykonawcę 

Wyznaczenie osi podłużnej obiektu i łożysk 
Osie łożysk ruchomych należy wyznaczać dla temperatury to = 10

o
C w odległościach od osi 

łożyska stałego odpowiadających dokładnie rozpiętościom teoretycznym przęseł wg 
Dokumentacji Projektowej i rysunków warsztatowych z uwzględnieniem tolerancji wykonawczych. 
Przesunięcia łożysk względem osi podparcia całego obiektu nie powinny przekraczać 2 mm 
(wzdłuż osi obiektu). Wszelkie uszkodzenia elementów powstałe w czasie transportu 
wewnętrznego muszą być ocenione przez kierownika Projektu i w razie konieczności element 
musi być zastąpiony nowym na koszt Wykonawcy Robót montażowych. 
Wykonanie połączeń tymczasowych 
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Konstrukcja musi być scalona wg projektu montażu i projektu technologii spawania 
zawierającego plan spawania. Spawane styki montażowe mogą być wykonane przy zapewnieniu 
warunków przewidywanych w projekcie technologii spawania, a szczególnie przy odpowiedniej 
temperaturze, wilgotności oraz osłonięciu od wiatrów. 
Połączenia spawane na placu budowy 
Konstrukcja musi być scalona wg projektu montażu i projektu technologii spawania 
zawierającego plan spawania. Spawane styki montażowe mogą być wykonane przy zapewnieniu 
warunków przewidywanych w projekcie technologii spawania, a szczególnie przy odpowiedniej 
temperaturze, wilgotności oraz osłonięciu od wiatrów. Wszystkie spoiny wykonywane na placu 
budowy są przewidziane w Dokumentacji Projektowej. Jeśli zachodzi potrzeba wykonania 
dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (włączając w to spoiny sczepne) musi być to 
zaakceptowane przez Kierownika Projektu wpisem do Dziennika Budowy. Kierownik Projektu w 
takim przypadku może zażądać dodatkowych obliczeń ilustrujących wpływ dodatkowego 
spawania na pracę konstrukcji. Spawanie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami EN 1 011-2 i 
PN-89/S-10050. 
Zabezpieczenie antykorozyjne po montażu 
Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozją wykonywane jest w Wytwórni, 
gdzie wykonuje się wszystkie warstwy powłoki zabezpieczającej przed korozją z wyłączeniem 
ostatniej warstwy nawierzchniowej. Po ukończeniu montażu powłokę antykorozyjną należy 
dokończyć zgodnie z Specyfikacją Techniczną M 14.02.01. 
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych przez ocynkowanie ogniowe 
Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci ocynkowania ogniowego elementów stalowych zgodnie 
z wymogami normy PN-EN ISO 1461:2000, zostanie wykonane w Wytwórni. Na placu budowy, 
przed przystąpieniem do spawania należy usunąć powłokę cynku z obszaru spawania. Po 
zespawaniu wszystkich elementów należy w miejscu spawów uzupełnić ubytki ochrony przez 
metalizację natryskową. Należy również uzupełnić ubytki powłoki cynkowej powstałe w czasie 
transportu i montażu, zgodnie z zaleceniami Kierownika Projektu. 

 
5.2.   Cynkowanie  
 
Elementy przeznaczone do cynkowania powinny mieć taki kształt, który umożliwi cynkowi dojście do 
każdej powierzchni cynkowanej, a następne swobodne jego spłynięcie. Kształt elementów 
przeznaczonych do cynkowania oraz sposób ich łączenia powinien być zgodny z zaleceniami i 
wytycznymi zawartymi w normie PN - EN ISO 14713. 
W fazie projektowania należy uwzględnić przede wszystkim: 

 Wymiary wanny cynkowniczej (tzw. wymiary robocze, czyli to jakie największe, najdłuższe, 
najszersze elementy mogą zostać w niej ocynkowane), 

 Wszystkie konsekwencje termiczne, 

 Indywidualne cechy elementu przeznaczonego do cynkowania, 

 Przewidywane metody montażu konstrukcji ocynkowanej, 

 Stan powierzchni elementów stalowych przed cynkowaniem. 
Wymagania szczegółowe elementów i konstrukcji przeznaczonych do cynkowania ogniowego: 
1. Powierzchnia elementów i konstrukcji przeznaczonych do cynkowania powinna być pozbawiona 

wszelkich:  

 zawalcowań, 

 zgorzelin, 

 ostrych krawędzi, 

 odprysków spawalniczych, 

 pozostałości po powłoce malarskiej, 

 pozostałości po oznaczeniach farbą lub po cechowaniu, znakowaniu, 

 zanieczyszczeń smarami, emulsjami, 

 innych materiałów stosowanych przy trasowaniu, wierceniu, spawaniu. 

 wstawek z elementów ocynkowanych ogniowo lub galwanicznie. 
2. Połączenia spawane powinny być wykonane metodą półautomatyczną w osłonie gazów ochronnych. 

W przypadku spawania elektrodą należy dokładnie usunąć (otłuc) otulinę spawalniczą. Jest to 
konieczne w celu zminimalizowania ewentualnych wad powłoki. Nie zaleca się tej metody, ponieważ 
spawanie elektrodą powoduje pogorszenie jakości powłoki cynkowej uzyskiwanej na spawach.  

 Wszystkie elementy i konstrukcje przeznaczone do cynkowania ogniowego muszą posiadać 
odpowiednie otwory (wycięcia) technologiczne, które umożliwią swobodny przepływ cynku 
zewnątrz i wewnątrz, odpowietrzenie elementu lub konstrukcji. Oprócz tych otworów konieczne 
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jest, aby taki element lub konstrukcja posiadała dodatkowe otwory, które umożliwią jest 
zamocowanie (podwieszenie). 

3. W przypadku cynkowania powierzchni spawanych na tzw. zakładkę, spoina powinna być wykonana w 
sposób staranny, a co najważniejsze powinna być szczelna ze wszystkich stron (spawanie na około - 
ciągły spaw).  

4. Niewskazane jest mieszanie gatunków (rodzajów) stali w jednym elemencie lub konstrukcji 
przeznaczonej do ocynkowania. Taki element lub konstrukcja powinna składać się tylko i wyłącznie z 
jednego gatunku stali. Większość dostępnych gatunków stali przedstawionych w normach PN-88/H-
84020 i PN-86/H-84018 można ocynkować ogniowo, jednak jakość uzyskanej powłoki cynkowej 
(połysk, gładkość, grubość, przyczepność) jest różna i zależy od składu chemicznego stali, w 
szczególności od zawartości w niej krzemu (Si), węgla (C) i fosforu (P). 
Zawartość krzemu (Si) i węgla (C) w stali nie powinna przekraczać łącznie 0,5%, a zawartość 
krzemu nie powinna zawierać się w przedziale od 0,03% do 0,12% oraz powyżej 0,3%, gdyż 
wówczas obserwuje się tzw. efekt Sandelina - powłoka cynkowa staje się matowo-szara i 
chropowata, nierównomierna, mało przyczepna i krucha. 
W przypadku gdy w stali zawarty jest fosfor, należy obliczyć wartość ekwiwalentu Esi = 
Si+2,5xP (gdzie Si i P oznacza procentowe zawartości krzemu i fosforu w stali). Wartość 
ekwiwalentu Esi musi również spełniać wymogi jak wyżej dla (Si). 

5. Przy przedmiotach niewłaściwie skonstruowanych pod względem przygotowania do cynkowania 
ogniowego, może dojść do występowania lokalnych zapowietrzeń, wycieków resztek z procesu 
trawienia, które tworzą brązowo - rdzawe zacieki na powłoce cynkowej,  

6. Naddatek wymiarowy dla otworów pod śruby lub sworznie powinien wynosić ok. 2 mm.  
7. W przypadku termicznego odkształcenia elementów w procesie cynkowania ogniowego, w wyniku 

wyzwolenia naprężeń wewnętrznych, ocynkownia nie ma obowiązku prostowania takich elementów 
(jednak dbając o jakoś świadczonych usług, wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe, po konsultacji i 
po uzgodnieniach z klientem, do cynkowania ww. elementów stosujemy cynkowanie w odpowiednio 
do tego przygotowanych przyrządach).  

Wymiary wewnętrzne 
profilu zamkniętego 
(mm) mniejsze niż 

 Minimalna średnica otworu (mm) w 
przeciwległych  końcach profilu przy liczbie 

otarć 

o  

 
 

 

 
 

1 2 3 

15 15 20x10 8 - - 

20 20 30x15 10 - - 

30 30 40x20 12 10 - 

40 40 50x30 14 12 - 

50 50 60x40 16 12 10 

60 60 80x40 20 12 10 

80 80 100x60 20 16 12 

100 100 120x80 25 20 12 

120 120 160x80 30 25 16 

160 160 200x120 40 25 16 

200 200 260x140 50 30 16 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST "Ogólna Specyfikacja techniczna”  
Kontrola robót obejmuje badania przeprowadzane w Wytwórni i na placu budowy. Badania materiałów, 
elektrod, połączeń powinny być przeprowadzane w Wytwórni. Badania innych elementów powinny być 
przeprowadzane w Wytwórni lub na budowie w zależności, gdzie są wykonywane dane roboty. Jakość 
robót wykonywanych na placu budowy powinna być taka sama, jak jakość robót wykonywanych w 
Wytwórni. 
 
6.2.  Sprawdzenie jakości materiałów 
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Wyroby powinny być dostarczane z dokumentem kontroli opartym na kontroli odbiorczej - tzn 
Świadectwem Odbioru  wg EN 10204:2004. Częstość badań, przygotowanie odcinków próbnych i próbek 
do badań, metody badań, cechowanie, etykietowanie i pakowanie powinny być zgodne z PN-EN 10025-1 
i PN-EN 10025-2. 
 
6.3.  Kontrola elementów połączeniowych i materiałów spawalniczych 
 
Należy sprawdzić posiadanie atestów producenta na wyroby stalowe, oraz ocechowanie śrub i nakrętek. 
Do każdej partii wyrobu powinno być wystawione przez Wykonawcę zaświadczenie zawierające co 
najmniej: 

 datę wystawienia zaświadczenia, 

 nazwę i adres Wytworni, 

 oznaczenie wyrobu wg norm przedmiotowych, 

 masę netto wyrobu lub liczbę sztuk, 

 wyniki badań, 

 podpis i pieczęć Wytwórni. 
Wykonawca powinien sprawdzić atesty producenta i porównać je z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej. 
Badanie materiałów spawalniczych polega na sprawdzeniu czy posiadają atesty wystawione przez 
Wytwórcę tych materiałów. Atesty muszą potwierdzać zgodność danego materiału z aktualnymi normami 
przedmiotowymi oraz niniejszą ST oraz zgodność okresu gwarancji dla danego wyrobu. 
 
6.4.  Tolerancje 
 
6.4.1.  Sprawdzenie wymiarów konstrukcji 

Sprawdzenie wymiarów konstrukcji obejmuje zasadnicze wymiary elementów, a więc długość, 
wysokość, rozstaw elementów, przekroje blach, kształtowników. Sprawdzeniu podlega rozstaw 
łączników. Dokładność pomiaru powinna wynosić 1 mm. Wyniki pomiarów powinny być zgodne z 
Dokumentacją Projektową i rysunkami warsztatowymi. 
Tolerancje i dopuszczalne odchyłki wymiarów powinny być zgodne z niniejszą  ST. 

 
6.5.  Sprawdzenie robót spawalniczych 
 
6.5.1.  Spawacze i ich marki 

Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać uprawnienia państwowe zgodnie z pkt. 
5.3.2. niniejsze ST. 

 
6.5.2.  Badanie spoin 

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Za wykonanie 
badań jest odpowiedzialny Wykonawca, który jest zobowiązany dostarczyć wyniki testów 
Kierownikowi Projektu. Końcowe badania spoin powinny być przeprowadzane nie wcześniej jak 
po upływie 96 godzin po ich wykonaniu. Każda spoina powinna być oznaczona marką spawacza. 
Kierownik Projektu uprawniony jest do zarządzania dodatkowych badań stopiwa i złączy 
spawanych w każdej fazie wytwarzania konstrukcji. Badania, potwierdzające jakość Robót 
spawalniczych prowadzić należy według PN-S-10050. Wytwórca zobowiązany jest gromadzić 
pełną dokumentację badań w postaci radiogramów i protokołów i przekazać ją Kierownikowi 
Projektu podczas odbioru ostatecznego konstrukcji. Badanie spoiwa i złączy spawanych jest 
elementem programu badań spoin i połączeń spawanych przez kontrolę wewnętrzną w Wytwórni. 
Rodzaje badań: 
1) Badania makroskopowe 
Badania spoin polegające na oględzinach i makroskopowych badaniach nieniszczących wg PN-
75/M-69703 prowadzi przedstawiciel Kierownika Projektu osobiście. Niedopuszczalne są rysy lub 
pęknięcia w spoinie albo materiale w jej sąsiedztwie. Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny 
nie powinny mieć wtrąceń żużla, pasm żużlowych lub zaklęśnięć. W spoinach nie obrabianych 
nierówność lica spoiny nie powinna przekraczać 15% grubości spawanych elementów. Wady 
spoin pachwinowych i czołowych wykrywalne przez oględziny spoin i makroskopowe 
nieniszczące badania określa się wg PN-75/M-69703. 
Wymaga się zachowania klasy wadliwości nie wyższej niŜ W2 wg PN-85/M-69775. 
 
2) Badania radiograficzne i ultradźwiękowe 
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Spoiny powinny być poddane badaniom radiograficznym i ultradźwiękowym zgodnie z projektem 
technologii spawania. Kierownik Projektu uprawniony jest do zasądzania dodatkowych badań 
stopiwa i złączy spawanych w każdej fazie wytwarzania konstrukcji. Badania potwierdzające 
jakość robót spawalniczych prowadzić należy według PN-89/S-10050. Wytwórca zobowiązany 
jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci radiogramów i protokołów i przekazać ją 
Kierownikowi Projektu podczas odbioru ostatecznego konstrukcji. Badania radiograficzne należy 
wykonać wg PN-74/M-69771. Na radiogramie powinny być podane: jego numer, nazwa wytwórni 
oraz wskaźnik jakości obrazu wg PN-77/M-70001. Badania ultradźwiękowe należy wykonywać 
wg PN-89/M-70055/02. Spoiny czołowe należy prześwietlać lub badać ultradźwiękami na całej 
ich długości. Spoiny specjalnej jakości powinny być wykonane w klasie R1 wg PN-87/M-69772 
lub U1 wg PN-89/M-69777, pozostałe spoiny czołowe powinny być wykonane w klasie R2 lub U2. 
Spoiny pachwinowe należy badać metodą magnetyczno-proszkową wzgl. penetracyjną. Dla 
spoin pachwinowych wymaga się zachowania klasy wadliwości nie gorszej niŜ W2 wg PN-85/M-
69775. Na konstrukcji obok każdej spoiny powinno być odbite jej oznaczenie zgodnie z 
oznaczeniami na planie prześwietleń lub badań ultradźwiękowych. 
 
3) Badania niszczące 
Należy wykonać następujące badania: 
a) składu chemicznego spoiwa (zawartość C, P, S), 
b) własności mechanicznych spoiwa (Rm, Re, A5, Z), 
c) próbę statyczną rozciągania doczołowych złączy spawanych (Rm), 
d) próbę zginania doczołowych złączy, 
e) próbę udarności złączy na próbkach z karbem w kształcie litery V w temp. -20 oC, 
f) plastyczności złączy spawanych, 
g) rozkładu twardości w złączu spawanym, 
h) badania metalograficzne. 
Badania te należy przeprowadzić wg wskazań i zakresu podanego w PN-89/S-10050. Ocena 
wyników badań wg PN-89/S-10050. Złącza za pomocą spoin czołowych powinny być zbadane na 
zginanie wg PN-88/M-69720. Złącza te należy również zbadać na udarność samej spoiny, strefy 
przejęcia i strefy ciepła materiału wg PN-88/M-69773. 

 
6.5.3.  Klasy spoin i usuwanie wad spawania 

Na podstawie radiogramów wykonanych wg PN-89/M-69779 oraz wad spoin określonych wg PN-
75/M-69703 i wykrytych prześwietleniem wg PN-74/M-69771 należy określić klasę spoiny 
zgodnie z PN-87/M-69772 i PN-85/M-69775. 
Wymagany zakres i rodzaj wad złączy spawanych, wg PN-85/M-69775: 

 klasy W1 dla złączy specjalnej jakości, 

 klasy W2 dla złączy normalnej jakości. 
Spoiny czołowe powinny osiągać klasy, wg PN-87/M-69772: 

 spoiny o specjalnej jakości, Klasa R1, 

 spoiny o normalnej jakości, Klasa R2lub równoważne wg aktualnie obowiązujących Polskich 
Norm. 

Spoiny lub ich części ocenione w wyniku badań jako nie odpowiadające wymaganiom należy 
usunąć w sposób nie powodujący uszkodzeń konstrukcji lub powstania w niej dodatkowych 
naprężeń. Powtórnie wykonane spoiny w miejscu usuniętych należy poddać ponownemu badaniu 
w pełnym zakresie łącznie z prześwietleniem. Wykonawca powinien zbierać wszystkie wyniki 
badań (w tym radiogramy) i dokumentację zawierającą protokoły w celu przedstawienia ich 
Kierownikowi Projektu dla prowadzenia procedury odbiorczej oraz włączenia ich do dokumentacji 
odbioru konstrukcji. 

 
6.6.  Usuwanie przekroczonych odchyłek 
 
Każdy z segmentów konstrukcji po wykonaniu spawania podlega dokładnej kontroli pod względem 
zgodności kształtu geometrycznego z projektem. Wszelkie odchyłki większe od dopuszczalnych musza 
być usunięte. Projekt technologiczny prostowania konstrukcji, zgodny z. normą  PN-89/S-10050 powinien 
być przygotowany przez Wytwórcę i zatwierdzony przez Kierownika Projektu. Operacja usuwania 
odkształceń spawalniczych powinna się odbywać w obecności przedstawiciela Kierownika Projektu z 
przestrzeganiem zaleceń PN-89/S-10050. Wystąpienie pęknięć czy innych uszkodzeń w elemencie w 
trakcie usuwania lub po usunięciu odkształceń spawalniczych powoduje jego dyskwalifikację i odrzucenie 
danego elementu. Przekroczenie odchyłek nie jest jedynym kryterium ich usuwania. Po ustaleniu przez 
Kierownika Projektu wraz z Projektantem konstrukcji, czy przekroczone odchyłki wpływają  na 
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bezpieczeństwo, użytkowanie lub wygląd, Kierownik Projektu podejmuje decyzję o ich pozostawieniu 
względnie usuwaniu. Przekroczenie dopuszczalnych odchyłek (ilościowe lub jakościowe) stanowi 
jednocześnie podstawę do obniżenia umówionej ceny za wykonaną konstrukcję, niezależnie od usunięcia 
wad. Wykaz odchyłek, ocena bezpieczeństwa, sposoby naprawy wad oraz decyzja Kierownika Projektu 
stanowią część dokumentacji odbioru obiektu. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

 dostaw materiałów, 

 zgodność wykonania z projektem, 

 ocenę estetyki wykonanych robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
 
Jednostką obmiarową wykonania konstrukcji stalowej jest 1 tona (Mg) stali danego gatunku. Do płatności 
przyjmuje się tonaż zgodnie z Dokumentacją Projektową, zwiększony lub zmniejszony o ilości wynikające 
z zaaprobowanych przez Kierownika Projektu zmian, sprawdzonych na placu budowy. Zarówno 
Kierownik Projektu jak i Wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia tonażu w przypadku 
wątpliwości. żądanie Wykonawcy musi być na piśmie. 

 ciężar właściwy stali należy przyjmować według polskich norm. Naddatki wynikające z 
zastosowania przez Wykonawcę elementów zamiennych o większych niŜ potrzeba wymiarach 
nie są zaliczane do tonażu, 

 ciężaru łączników do współpracy z betonem nie wlicza się do tonażu konstrukcji 

 nie wlicza się do tonażu powłok ochronnych 

 - ciężar spoin wlicza się do tonażu konstrukcji wg wskaźnika procentowego. Nie potrąca się z 
tonażu otworów i wcięć o powierzchni mniejszej od 0,01m2. 

 
8.  ODBIORY ROBÓT  
 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna". 
Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza Kierownik Projektu po zapoznaniu się z programem 
wytwarzania konstrukcji i programem montażu. Harmonogramy stanowią integralną część akceptacji 
programów. Odbiory częściowe następują na podstawie wyników testów opisanych w  niniejszej 
Specyfikacji. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Cena jednostkowa 1 Mg wykonania konstrukcji stalowej obiektu: 
1. w zakresie wytwarzania konstrukcji: 

 zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 

 przygotowanie rysunków warsztatowych i montażowych, 

 przygotowanie programu wytwarzania konstrukcji, 

 przygotowanie projektu technologii spawania, 

 wykonanie badań elementów stalowych oraz wykonanie poleceń Kierownika Projektu z tym 
związanych, 

 czyszczenie, cięcie, trasowanie, wiercenie, obróbkę maszynową, pasowanie, ukosowanie, 
spawanie, 

 kontrolę kwalifikacji spawaczy, prowadzenie badań robót spawalniczych wraz z zastosowaniem 
metod 
nieniszczących, 

 próbny montaż w Wytwórni, 

 oznakowanie elementów konstrukcji wg kolejności ich montażu na budowie; 
2. w zakresie montażu konstrukcji na budowie: 
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 wykonanie projektu scalania i montażu konstrukcji stalowej, 

 wykonanie i rozbiórkę konstrukcji rusztowaniowej i stężeń montażowych, 

 montaż wstępny z regulacją geometrii, 

 sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i monterów, 

 stałe połączenie elementów konstrukcji przez spawanie, w tym montaż łączników 

 badanie połączeń, w tym nieniszczące, 

 usunięcie ewentualnych uszkodzeń powłoki antykorozyjnej, 

 wykonanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych sprawdzających konstrukcję na stany 
montażowe   oraz dokonanie ewentualnych wzmocnień konstrukcji w zależności od sposobu 
transportu, montażu  i przyjętego podziału na sekcje montażowe, 

 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony środowiska, 

 uprzątnięcie miejsca robót. 
 

10.  PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

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

 PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 

 PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 

 PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość. 

 PN-77/M-82002 Podkładki. Wymagania i badania. 

 PN-77/M-82003 Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i połoŜenia. 

 PN-78/M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne. 

 PN-78/M-82006 Podkładki okrągłe dokładne. 

 PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 

 PN-84/M-82054/01 Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni. 

 PN-82/M-82054/02 Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje. 

 PN-75/H-69014 Przygotowanie brzegów do spawania. 

 PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości i 
niskostopowej. 

 PN-83/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary. 

 PN-84/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka, pręty i kształtowniki walcowane na 

 PN-85/H-93001 Walcówka i pręty walcowane na gorąco ze stali węglowej wyższej jakości i 
stopowej konstrukcyjnej. 

 PN-84/H-69430 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne. 

 PN-91/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania napawania. 

 PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i 
niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. 

 PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali. 

 PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym. 

 PN-70/K-02056 Tabor kolejowy normalnotorowy. Skrajnie statyczne. 

 PN-69/K-02057 Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowli. 

 PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 

 PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie 
radiogramów. 

 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania. 

 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

 Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe - Pakowanie, przechowywanie, transport 

 PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie 
jednostkowe). Wymagania i badania. 
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SST - 13  NAWIERZCHNIE  ZEWNĘTRZNE,   
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót ziemnych, 
które zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót. 
 
1.3. Zakres Robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:  

 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej  

 Ułożenie krawężników betonowych, 
 

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 
 
1.4. Wymagania ogólne dotyczące Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót  podano w  OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna” 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Techniczną, Specyfikacją techniczna oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca będzie 
wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot określonych umową. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w  OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna” 
 
2.2. Woda (PN-EN 1008:2004) 
 
Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
 
2.3. Piasek 
 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. Piasek do 
zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711. 
 
2.4. Cement 
 
Cement stosowany powinien być cementem portlandzkim, odpowiadającym  wymaganiom PNB-19701. 
Cement stosowany do zaprawy cementowej i na podsypkę cementowo-piaskową powinien być klasy 
32,5.Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
2.5. Podsypka piaskowo cementowa 
 
do podsypki powinno się użyć pospółki, tzn. kruszywa o różnych frakcjach żwir z piaskiem Do tego  
kruszywa  dodajemy cement 50 kg na 1 m

3
. Dobrze mieszamy (oczywiście mowa cały czas o podkładzie 

suchym).  
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2.6. Krawężniki betonowe  
 
Do wykonania ścieku należy stosować krawężniki betonowe o wymiarach zgodnych z dokumentacją 
projektową. Krawężniki powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775- 03/01 i BN-80/6775-03/04.  
 
2.7. Betonowa kostka - wymagania  
 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej.  
Wygląd zewnętrzny  
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.  
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia 
nie powinny przekraczać:  
− 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm,  
− 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm.  
Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej  
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości:  
− 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,  
− 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.  
Tolerancje wymiarowe wynoszą:  
− na długości ± 3 mm,  
− na szerokości ± 3 mm,  
− na grubości ± 5 mm.  
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy.  
Wytrzymałość na ściskanie  
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w 
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).  
Nasiąkliwość  
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie 
więcej niż 5%.  
Odporność na działanie mrozu  
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250. Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, 
jeżeli:  
−  próbka nie wykazuje pęknięć,  
−  strata masy nie przekracza 5%,  
− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest 

większe niż 20%.  
Ścieralność  
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie 
więcej niż 4 mm. 
 
2.8. Źródło pozyskiwania materiałów 
 
Zakłada się pozyskiwanie  gotowych materiałów i wbudowania ich po akceptacji Inspektora Nadzoru lub 
ze sprawdzonego i udokumentowanego źródła, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1.      Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w  OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
 
3.2. Wymagania szczegółów 
 
Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności prac. 
Do wykonania robót  będzie użyty : 
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Drobny sprzęt ręczny – łopaty, szpadle, itp. betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz 
przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub 
mechanicznych. 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych  powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-
piaskowej, 

 ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki, 

 wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym 
            ubiciu ręcznym. 
Sprzęt do wykonania ogrodzenia. 
a) Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu  

pomocniczego, jak:  szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp. 
b) Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki transportu, 

żurawie samochodowe, ew. wiertnice o napędzie spalinowym do wykonywania dołów pod słupki. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.       Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w  OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
 
4.2. Wymagania szczegółowe  
 
Roboty pomiarowe – środki transportu oraz sposób transportowania materiałów do wykonania robót 
może być dowolny pod warunkiem zachowania zasad nie szkodzenia ani pogarszania jakości 
transportowanych materiałów.  
Transport kostek betonowych 
Kostki betonowe przewozi się dowolnymi środkami transportowymi. Kostkę należy układać na podłodze 
obok siebie tak, aby wypełniła całą powierzchnię środka transportowego. Na tak ułożonej warstwie należy 
bezpośrednio układać następne warstwy.  
Transport kruszywa 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je 
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 
Siatkę metalową powlekaną i słupki powlekane należy przewozić środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. 
Słupy stalowe, przewozić można dowolnymi środkami transportu zabezpieczając je przed mechanicznymi 
uszkodzeniami. Ze względu na duże odległości, materiał należy dowozić partiami na zaplanowany 
odcinek ogrodzenia. 
Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją 
i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.      Ogólne warunki wykonania Robót 
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w  OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
 
5.2.  Zasady wykonania robót - ułożenie kostki betonowej  

 
5.2.1.   Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do wykonania ścieku należy wytyczyć linię krawężnika i oś  ścieku 
zgodnie z dokumentacją projektową. Dla ścieku umieszczonego między  jezdniami oś ścieku 
stanowi oś wykopu pod ławę. 
 

5.2.2.   Wykop pod ławę 
Wykop pod wspólną ławę dla krawężnika należy wykonać zgodnie z dokumentacją   projektową 
i PN-B-06050. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to   najczęściej stosowaną 
ławą pod ściek i krawężnik jest ława z oporem. Dla ścieku  umieszczonego między jezdniami 
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oraz ścieku terenowego stosowana jest ława   zwykła. Wymiary wykopu powinny odpowiadać 
wymiarom ławy w planie z    uwzględnieniem w szerokości dna wykopu konstrukcji szalunku dla 
ławy z oporem.  
Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97,   wg 
normalnej metody Proctora. 

 
5.2.3.   Ława betonowa 

Klasa betonu stosowanego do wykonania ławy powinna być zgodna z dokumentacją    
projektową. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, można stosować ławy z 
betonu klasy B-15 i klasy B-10.Wykonanie ławy betonowej powinno być zgodne z wymaganiami 
BN-64/8845-02 [12] oraz warunkami podanymi w ST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 
 

5.2.4.   Ustawienie krawężników 
Ustawienie krawężników na ławach betonowych powinno być wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz z postanowieniami ST  „Krawężniki betonowe” 
 

5.2.5.   Podłoże pod kostkę  
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt 
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35.  Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi 
inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub 
niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu 
piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity, 
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.  
 

5.2.6.     Podbudowa  
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 
powinien być zgodny z dokumentacją projektową.  
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-
wodnych, może stanowić: 

 grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,  

 kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,  

 podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, lub inny rodzaj podbudowy określonej w 
dokumentacji projektowej.  

Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach 
dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 

 
5.2.7.     Obramowanie nawierzchni  

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki 
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją 
projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera. 

 
5.2.8.     Podsypka  

Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712.  
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

 
5.2.9.     Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych  

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez 
Inżyniera.  Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby 
szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu.  Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić 
do ubijania nawierzchni.  Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się 
wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku 
środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.  Do zagęszczania nawierzchni z 
betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.  Po ubiciu nawierzchni należy 
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uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin 
piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 
 

5.3.   Ułożenie nawierzchni z otoczaków 
 
Prace rozpocznij od dokładnego wypoziomowania terenu pod opaskę. Jest to zabieg niezbędny, gdyż 
zapobiega gromadzeniu się wody w zagłębieniach i po wysypaniu kamieni, powierzchnia wygląda 
bardziej estetycznie. Następnie przystąp do rozłożenia geowłókniny wokół całego domu na wymaganą 
szerokość opaski. Układaj ją tak, by w miejscu złączeń, dwa pasy włókniny nachodziły na siebie. 
Zapobiegnie to pojawianiu się chwastów w szczelinach między kawałkami materiału. Podczas układania 
geowłókniny zwróć uwagę, by nie tworzyły się na niej fale i zakładki. Trudniej bowiem jest zakryć 
powierzchnię kamieniami, jeśli nie jest jednolicie płaska. Następnie na tak przygotowane miejsce wysyp 
kamienie (otoczaki). Wysypuj je w taki sposób, by cała powierzchnia włókniny została zakryta 
kamieniami. Warstwa otoczaków, aby całkowicie pokryła włókninę (bez prześwitów), powinna mieć 
grubość od 5 do 10 cm. 
 
6. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.      Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w  OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
 
6.2. Układanie kostki betonowej  
 
6.2.1.  Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada atest wyrobu.  Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien 
żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania 
wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 
m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni).  

 
6.2.2.  Badania w czasie robót  

Sprawdzenie podłoża i podbudowy  
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 
projektową i odpowiednimi SST.  
Sprawdzenie podsypki  
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. 
Sprawdzenie wykonania nawierzchni  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową.  

 pomierzenie szerokości spoin,  

 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),  

 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  

 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.  
 

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni  
a.  Nierówności podłużne  

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

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

c.  Niweleta nawierzchni  
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm.  

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

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

f.  Częstotliwość pomiarów  
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, 
wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.  
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 

100 m
2 

nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju 
poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 

. 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
 
Ogólne zasady obmiaru podano w  OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury. 
 
7.2. Jednostka obmiaru  
 
Jednostką obmiaru jest: 

 metr sześcienny [m²] dla robót związanych z układaniem nawierzchni,  

 metr bieżący [mb] dla robót związanych z układaniem krawężników,  
8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót 
 
Ogólne zasady Przejęcia Robót  podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna” 
 
8.2. Szczegółowe zasady przejęcia Robót 
 
Odbiór robót związanych z pomiarami następuje na podstawie szkiców, dzienników pomiarów 
geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej 
 
8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykop pod ławę, 

 wykonana ława, 

 wykonana podsypka. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
  
9.1. Ogólne zasady płatności 
 
Ogólne zasady płatności podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna 
 
9.2. Składniki ceny 
 
Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m

2
 nawierzchni obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów, 

 wykonanie wykopu pod ławę, 

 ew. wykonanie szalunku, 

 wykonanie ławy, 

 wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 

 ustawienie krawężników, 

 wypełnienie spoin, 

 ułożenie ścieku wraz z wypełnieniem spoin i pielęgnację ścieku, 

 zasypanie zewnętrznej ściany krawężników gruntem i ubicie, 
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 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 montaż ogrodzenia. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy 
 

 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

 PN-B-06250 Beton zwykły 

 PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 
i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 
i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 
i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

 BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
Normy obejmujące zakresem elementy robót występujące przy wykonywaniu ogrodzeń PN-M-
80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia PN-M-82054 Śruby, wkręty i 
nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania PN-M-82054-03 Śruby, 
wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki 
plecione ślimakowe BN-80/6366-02.  Siatki zwęzełkowe ciężkie z polietylenu. 

 


