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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA   

                   WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT  

 

  
  

  

  
ZADANIE : PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY O POMIESZCZENIE IZBY   
                      RYBACKIEJ 

ADRES:      MIEJSCE, ul. PARKOWA   

                     DZ. NR  416, 421  k.m. 57, gmina ŚWIERCZÓW,   
  
  
  
NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH:  
  

1. Dział Robot: 45000000-7 Roboty Budowlane  
2. Grupa robot: 4520000-9  Roboty budowlane w zakresie budowy  kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz w zakresie inżynierii lądowej  i wodnej.  
3. Klasa robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei.  
4. Kategoria robót:  

- 4511200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne  
- 45113000-2 Roboty na placu budowy  
- 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  
- 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni  
-  45233290-8 Instalowanie znaków drogowych   
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ST /B - 0.1                     ROBOTY ZIEMNE  (CPV 45200000-9)  

  

1.    WSTĘP  

1.1   Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem robót 
ziemnych projektowanego obiektu.  

1.2  Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót, które 
zostaną zrealizowane w ramach zadania „ Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy o pomieszczenie izby rybackiej 
w m. Miejsce, ul. Parkowa, gm. Świerczów”  
1.3  Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu:  

                      −  wykonanie robót ziemnych związanych z wykopami pod fundamenty,   
− wykopami pod posadzkę obiektu wraz z zabezpieczeniem wykopów oraz zabezpieczenia przed napływem wody lub 

jej usunięciem.   
Roboty ziemne ujmują wykopy fundamentowe względem istniejącego poziomu terenu. Zasypki 
obejmują:  

                     −     zasypanie wykopów  
−  wykonanie nasypów na odcinkach przyległych do fundamentów i ścian fundamentowych  − 
 zasypy pod posadzkę obiektu  

1.4  Określenia podstawowe  

Określenia używane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne”  
  

Wykop średni jest to wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m.  
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Wilgotność optymalna gruntu - jest to wilgotność, przy której grunt ubijany w sposób znormalizowany uzyskuje 
maksymalną gęstość objętościową.  
Wskaźnik zagęszczenia – jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego od gruntu sztucznie 
zagęszczonego do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego pds.  
Zasypka –grunt nasypowy, którym uzupełnia się przestrzeń w wykopie poniżej poziomu terenu po wybudowaniu 
konstrukcji dla której wykonano wykop.  

1.5  Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST  
 i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 0.0  
2.     MATERIAŁY  

 −  tłuczeń  

                −     podsypkę z piasku średniego zagęszczonego do ID =0,6   
  

3. WŁAŚCIWOŚCI GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO  
Grunty rozpoznane w podłożu podzielono na warstwy geotechniczne, zróżnicowane pod względem genezy, wykształcenia 
litologicznego i właściwości geotechnicznych  

             Kategoria geotechniczna  

Określa się III-gą kategorię geotechniczną.  

Wykopy i roboty ziemne  

Wykopy pod fundamenty można wykonywać mechanicznie do poziomu ok. 15 cm powyżej projektowanego spodu betonu 
podkładowego.  
Tę ostatnią warstwę należy usunąć ręcznie nie naruszając struktury gruntu rodzimego.  
W trakcie robót ziemnych należy zwrócić uwagę czy nie nastąpiło lokalne uplastycznienie gruntów związane  
 z napływem wody. Przy odkryciu w poziomie posadowienia gruntów innych niż w dokumentacji, szczególnie 
plastycznych lub miękkoplastycznych lub organicznych (np. torfów) należy zgłosić ten fakt Inspektorowi Nadzoru.  
4. WYMAGANIA OGÓLNE  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Materiałem stosowanym do zasypania wykopów fundamentowych do poziomu terenu są piaski średnie, pozyskane  
z wykopów.  
Obszary zasypania o utrudnionym dostępie maszyn do zagęszczenia powinny być wypełnione betonem klasy B10 lub 
odpowiednim gruntem z dodatkiem spoiwa.  
Pod posadzki na gruncie należy wykonać podsypkę z piasku.  
5. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT   
 Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonać przy użyciu 
odpowiedniego do wykonywania robót ziemnych typu sprzętu zaakceptowanego przez    Inżyniera. Użyty 
sprzęt powinien zapewnić ciągłość wykonywanej pracy oraz uzyskanie   wymaganej wydajności dla 
umożliwienia wykonania czynności podstawowej zgodnie z    odpowiednią ST. W przypadku, gdy stan 
techniczny lub parametry robocze używanych urządzeń   lub narzędzi nie zapewniają bezawaryjnej pracy lub 
uzyskania wymaganej jakości robót, Inżynier   może zażądać zmiany stosowanego sprzętu  

6. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne”   
Materiały mogą być przewożone środkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych. Materiały należy 
rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przemieszczaniem. Ukopany 
grunt powinien być bezzwłocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Inżyniera lub na odkład służący następnie 
do zasypania niezabudowanych wykopów. W przypadku przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do 
zasypywania, odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić:  

a) na gruntach przepuszczalnych – nie mniej niż 3,0m,  
b) na gruntach nieprzepuszczalnych – nie mniej niż 5,0m.  

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zasypywania wykopów powinny odbywać się tak, aby 
zabezpieczyć grunt przed zanieczyszczeniem i utratą wymaganych właściwości.  
Wyboru środków transportowych należy dokonać na podstawie analizy następujących czynników:  



4  
  

• objętości mas ziemnych  
• odległości transportu  
• szybkości i pojemności środków transportowych,  
• ukształtowanie terenu,  
• wydajność maszyn odspajających grunt, • pory roku i warunków atmosferycznych, • organizacji robót.  

7.  WYKONANIE  
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót,  a naprawa 
uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od 
dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę.  
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów 
były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, 
uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera. Odspojone grunty przydatne 
do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier 
dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym 
zawilgoceniem.  

  

 8. WYMAGANIA GEOTECHNICZNE  
  

Roboty ziemne należy wykonywać na podstawie następujących danych geotechnicznych:  
a. zaszeregowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-B-02480,  
b. sondy gruntowe podane w Dokumentacji Projektowej zawierające opis uwarstwień gruntów, poziom wód 

gruntowych i powierzchniowych, stan terenu (znaki wysokościowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan 
warstwicowy, zadrzewienie itp   

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych  

Strefa korpusu  

Minimalna wartość Is dla:  

autostrad i 
dróg  

ekspresowych  

innych dróg  

kategoria ruchu 
KR3-KR6  

kategoria ruchu 
KR1-KR2  

Górna warstwa o grubości 20 cm  1,03  1,00  1,00  

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót 
ziemnych  

1,00  1,00  0,97  

  

  Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to 
przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1.  
  Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie 
wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki,  o ile nie są określone w ST, proponuje 
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi.   
W dokumentacji projektowej przewidziano stabilizację cementem.   
 Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego 
modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998    

Roboty ziemne powinny wykonywane w takiej kolejności, Żeby było zapewnione łatwe i szybkie odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych w każdej fazie robót.  
Wykonane urządzenia odwadniające nie powinny powodować niekorzystnego nawodnienia gruntów w innych miejscach 
wykonywanych robót ziemnych ani powodować szkód na terenach sąsiednich. Wykopy powinny być chronione przed 
niekontrolowanym napływem do nich wód pochodzących z opadów atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu 
powinna być wyprofilowana ze spadkami umożliwiającymi łatwy odpływ wody poza teren robót.  

9. ZASYPYWANIE WYKOPÓW Z ZAGĘSZCZENIEM  
Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementów 
obiektu i określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypania wykopów ich dno powinno być oczyszczone z namułów oraz 
ewentualnych innych zanieczyszczeń obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Do zasypywania powinien być użyty 
grunt rodzimy wydobyty z zasypywanego wykopu, nie zamarznięty, bez zanieczyszczeń. W okolicach urządzeń lub 
warstw odwadniających oraz instalacji grunt powinien być zagęszczany ręcznie. zagęszczenie gruntu powinno odbywać się 
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przy stałej kontroli laboratoryjnej, a wskaźnik zagęszczenia lub wskaźnik odkształcenia gruntu nasypowego powinien być 
równy wskaźnikowi zagęszczenia gruntu rodzimego. Wilgotność gruntu zagęszczanego w danej warstwie powinna być 
zbliżona do wilgotności optymalnej. Przy zagęszczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika 
należy:  

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

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

e. prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi obszaru zasypek.  
Wykopy wokół fundamentów należy zasypywać do poziomów spodu warstwy gleby na terenie przyległym do wykopu. 
Wierzch warstwy zasypki należy kształtować tak aby zostało odtworzone ukształtowanie terenu istniejącego w tym 
miejscu przed rozpoczęciem budowy fundamentów.    

  

10.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne”.  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów realizowanych przed budową obiektu, należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar 
sytuacyjno-wysokościowy. Natomiast w trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w 
nawiązaniu do badań geologicznych.  
Sprawdzanie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normą PN-B-06050 oraz BN-83/8S3602.  
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny podlegać następujące sprawy:  

a. zgodność wykonania Robót z Dokumentacją Projektową  
  

                                      11.  WYMAGANIA ODBIORU ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne” Przy odbiorze robót ziemnych 
powinny być przeprowadzone następujące badania:  

a. sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową  
Badania należy przeprowadzać w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. Badania w czasie odbioru częściowego 
należy przeprowadzić w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy dostęp jest niemożliwy. Na podstawie wyników 
badań należy sporządzić protokoły odbioru robót częściowych i końcowych. Roboty zanikające należy zapisać do dziennika 
budowy.  

12. OBMIAR ROBÓT   
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne” Jednostką obmiaru 
jest m3 wykopu , zasypu.  
13. OCENA WYNIKÓW BADAŃ  
Jeżeli wszystkie przewidziane badania dały wynik dodatni, wykonane roboty ziemne należy uznać za zgodne z wymaganiami 
ST. W przypadku gdy chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty lub ich części należy uznać za niezgodne 
z wymaganiami ST. W tym przypadku wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty ziemne do zgodności z ST  i 
przedstawić je do ponownego odbioru.  

 14.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
  

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. wymagania ogólne.  
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.  
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarności biernej.  
BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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ST/B - 0.2                     ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE (CPV 45262311-4,CPV 

45262310-7)  

   

1. WSTĘP   

1.1 Przedmiot specyfikacji i zakres robót nią objętych  

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonu oraz robót betonowych (Żelbetowych) dla 
zadania: „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy o pomieszczenie izby rybackiej w m. Miejsce, ul. Parkowa, gm. 
Świerczów”  
 
1.3  Zakres robót objętych ST  
  

Roboty te obejmują wykonanie elementów betonowych i żelbetowych na budowie:  

• podkładów z betonu C8/10  

• fundamentów  żelbetowych z betonu C16/20 

• stóp żelbetowych z betonu C16/20  

• wieńców i podciągów żelbetowych z betonu C16/20   
  

1.2 Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej  specyfikacji,  są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  i określeniami 
zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne. Oprócz tego występują dodatkowe określenia:  

Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyżej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.  

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.  

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.  

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito kontrolne o boku  oczka kwadratowego 2 

mm.  

Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana  w okresie 

umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych  samych warunkach.  

Klasy wytrzymałości na ściskanie - podstawą klasyfikacji jest wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie   

określana w 28. dniu dojrzewania na próbkach walcowych (oznaczenie fck, cyl) (średnicy 150 mm, wysokości 300 mm) lub na próbkach 

sześciennych (oznaczenie fck, cube) (o boku 150 mm). W symbolu wytrzymałości litery oznaczają: C - beton zwykły lub ciężki, LC - 

beton lekki. Liczby oznaczają minimalną wytrzymałość charakterystyczną na ściskanie określoną na próbkach 

walcowych/sześciennych (np.: C25/30, LC25/28).   

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

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

mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania  próbek betonowych.  

Rusztowania niosące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań   i od konstrukcji   
betonowych, żelbetowych i z betonu sprężonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nośności, oraz od  ciężaru sprzętu i ludzi.  

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).  

  

Grupy  Klasy  Kategorie  Opis  

45200000-9      Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej  
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  45260000-7    Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne  

    45262000-1  Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe  

  
  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW  

  

 •  Drewno na deskowania  
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-D95017.  

Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-96000.  

•  Składniki mieszanki betonowej Cement  

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych wg normy  PN-B-19701:1997 - 
CEM I klasy „32,5”.  

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione  wg normy PN-B-
30000.  

Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek w ilości większej niż 20%, nie dających się rozgnieść  w palcach i nie 
dających się rozpuścić w wodzie.  

Należy każdorazowo przeprowadzić kontrolę cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki  betonowej, obejmującą:  

   Oznaczenie czasu wiązania wg PN-B-04300  

   Oznaczenia zmiany objętości wg PN-B-04300  

   Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dających się rozgnieść w palcach  

Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne z postanowieniami normy BN-6731-08 i PN-B-30000.  

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości wraz z wynikami prób.  

Kruszywo  

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712 i PN-B-06714.  Kruszywa do 
betonu powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia  pozwalającą na wykonanie partii betonu o 
stałej jakości.   

Poszczególne partie kruszywa muszą być składowane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki sposób,  aby nie uległy 
zniszczeniu przemieszaniu.  

Do betonu należy stosować kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu.  

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji  przy możliwie jak 
najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności.  

Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka  kwadratowego 32 mm.  

W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od:  

a) 13 najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu  

3 

b) 4 odległości w świetle pomiędzy prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do   
c) kierunku betonowania  

Przed użyciem należy sprawdzić zawartość ziaren do 2 mm (punkt piaskowy). Woda  

Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250 „Materiały budowlane. Woda do zapraw I betonów”. Zaleca się 
stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. Należy  pobierać ją ze zbiornika 
pośredniego a nie bezpośrednio z instalacji wodociągowej.  

W przypadku poboru z innego źródła należy przeprowadzić kontrolę zgodnie z PN-B-32250. Kontrola powinna  wykazać:  

  zabarwienie – brak   zapach – brak zapachu gnilnego   zawiesina – brak grudek i kłaczków   pH – co najmniej 6   (przy 
badanie papierkiem)  

Domieszki i dodatki do betonu  

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym  i 
uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny być zaopiniowane przez  uprawnioną jednostkę 
badawczo naukową. Zaleca się doświadczalne sprawdzanie skuteczności domieszek  przy ustalaniu receptury mieszanki 
betonowej.   



8  
  

Domieszki należy stosować przy użyciu cementów portlandzkich marki 32,5 i wyższych.  

•  Wymagane właściwości betonu Klasy betonu i ich zastosowanie  

Na budowie należy stosować klasy betonu określone w Rysunkach, tj. beton C16/20 oraz zgodnie z normą  PN-88/B-06250.  

Wymagania dla betonu  

Beton musi spełniać wymagania zestawione poniżej w tablicy  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.   

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub  pompy 
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki  taśmowe jednosekcyjne do 
podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m.  

Należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od  0,65 odległości 
między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.  

Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni płyt betonowych powinny charakteryzować  się jednakowymi 
drganiami na całej długości.  

Wykonawca na żądanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu  do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem.  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

  Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi:  
  a) naruszenia jednorodności masy,  

b) zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu).  

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej  o takim stopniu 
ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji.  

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonego Rysunkami może wynosić   

1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów gęstych badanych metodą "Ve-be" różnice nie  powinny przekraczać:  

−  dla betonów gęstoplastycznych 4 C do 6 C, −  dla 
betonów wilgotnych 10 C do 15C.  

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilość  "gruszek" należy dobrać 
tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości  dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu  

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: a)  90 minut 
przy temperaturze otoczenia +15o C  

b) 70 minut przy temperaturze otoczenia +20o C  

c) 30 minut przy temperaturze otoczenia +30o C  
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.  

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. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BETONOWYCH Ogólne 
wymagania  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN  i 
postanowieniami umowy.  

Zakres robót przygotowawczych   

W zakres robót przygotowawczych wchodzą następujące prace: a) 

 Wykonanie deskowania  

b) Wykonanie zbrojenia  

c) Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego, w miejscu przerwy roboczej lub powierzchni  d) 

 łączonych prefabrykatów  

d) Sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania  
Zakres robót zasadniczych   

W zakres robót zasadniczych wchodzi wykonanie następujących elementów: 
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 a)  Wykonanie żelbetowych fundamentów w postaci ław fundamentowych  

b) Wykonanie wieńców żelbetowych  

c) Wykonanie stropów w deskowaniu   

Wykonanie deskowania i rusztowania  

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji oraz  bezpieczeństwo konstrukcji.   

Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Płyta  deskowań dla 
betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy  z masy betonowej. Deskowania 
belek o rozpiętości ponad 3,0 m powinny być wykonane ze strzałką  roboczą skierowaną w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, 
przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza  od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu 
całkowitym.  

Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków)  i czysta.  

Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może być większy niŜ 2 mm.  

Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:  

 −  na odcinku 20 cm - 2 mm,  

 −  na odcinku 200 cm - 5 mm.  
Wykonanie rusztowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów formowanego elementu konstrukcji. Budowę 
rusztowań należy prowadzić zgodnie z projektem sporządzonym przez Wykonawcę  uwzględniającym wymagania niniejszej 
Specyfikacji. Wykonanie rusztowań powinno uwzględnić ugięcie i  osiadanie rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego betonu, 
zgodne z wartościami podanymi w Rysunkach. Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Inspektorowi nadzoru szczegółowy 
projekt rusztowań roboczych,  niosących i montażowych. Projekty te powinny być zatwierdzone przed przystąpieniem do 
realizacji Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak zaprojektowane   i wykonane aby  zapewnić 
dostateczną sztywność i niezmienność kształtu podczas betonowania   

Do rusztowań należy używać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć wpływ na jego  wytrzymałość. 
Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-75/D-96000 i PN-72/D-96002 We wszystkich konstrukcjach 
rusztowań należy stosować kliny z drewna twardego lub inne rozwiązania,  które umożliwią właściwą regulację 
rusztowań  

Inspektor nadzoru może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych, jeżeli uzna rusztowanie  za niebezpieczne i 
nie gwarantujące przeniesienia obciążeń. Zezwolenie na prowadzenie robót nie zwalnia  Wykonawcy  

z odpowiedzialności za jakość i ostateczny efekt robót.  

Rusztowania stalowe powinny być wykonywane z kształtowników, blach grubych i blach uniwersalnych ze stali  St3SX, St3SY 
lub St3S dla elementów spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45  wg PN-81/H-84023. Można 
również stosować stal o podwyższonej wytrzymałości 18G2A wg PN-86/H-84018.  Elementy z innych gatunków stali mogą być 
stosowane pod warunkiem ustalenia naprężeń dopuszczalnych  i stwierdzenia spawalności stali przez odpowiednie placówki 
naukowo badawcze.   

Roboty betonowe  

Zalecenia ogólne  

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę zaakceptowanej przez   

Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, która określać będzie kolejność betonowania i czas wykonania  robót oraz 
planowany termin rozebrania deskowania.  

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.  

Przygotowanie do betonowania  

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie, oczyścić  deskowanie, nawilżyć 
deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, zamontować zbrojenie  i zapewnić właściwe grubości otulin 
dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym.  

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania  wszystkich robót 
poprzedzających betonowanie a w szczególności:  

                Wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.  

              Wykonanie zbrojenia  

                Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej  

Wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych   Prawidłowość    

rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i  deskowanie formujące kanały oraz innych 

elementów ustalających położenie armatury itd. Gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania  
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Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu,  płatków rdzy, ze 
zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian.  

Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio  przed betonowaniem.  

Układanie mieszanki betonowej  

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

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych:  

W czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowania i rusztowań, czy nie  następuje utrata prawidłowości 
kształtu konstrukcji.  

Szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny być określone wytrzymałością  i sztywnością 

deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki.  

W okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona  przed nadmierną utratą 
wody.  

W czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed    wodą  opadową;  

w przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna ilość   

wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć.  

W miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie  utrudnia mechaniczne 

zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za  pomocą sztychowania.  

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, w  którym powinny być 
podane:  

Data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części budowli. Wytrzymałość betonu na 

ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej  

Daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a następnie  wyniki i terminy badań  

  Temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych  

  Zagęszczanie betonu  

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy zachować następujące warunki:   

a) Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych.  

b) Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu a ilość powietrza w   

c) mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej.  

d) Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej  

e) lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów pogrążanych.  

f) Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6 000 drgań na minutę, z buławami o średnicy   

g) nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.   

h) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.   

i) 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 sek., po czym wyjmować  powoli  

w stanie wibrującym.   

l) Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest   

            promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.  

m) Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do   

            1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie   

            powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.  

n) Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej   

ułożonej warstwy prętami stalowymi w ten sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm  w  warstwę    

poprzednio ułożoną oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym.  
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Przerwy w betonowaniu  

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w Rysunkach.  

a. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez:   

b. usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 
cementowego;   

c. obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy 
w betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy 
wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego 
przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20o C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu.  

d. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5o C zachowując warunki umożliwiające 
uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem  Przed przystąpieniem do betonowania 
należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej 
ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.  

Pielęgnacja betonu  

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.   

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5o C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć 
pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).   

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

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.   

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

Usuwanie deskowania i rusztowania  

Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu określonej na próbkach 
przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżonych do warunków dojrzewania betonu  w konstrukcji.  

Wykańczanie powierzchni betonu  

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:   

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i 
wybrzuszeniami ponad powierzchnię,   

b) pęknięcia są niedopuszczalne,   

c) rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 1 
cm,  

d) pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 1cm, a 
powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany,  

e) gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń, wystających ziaren 
kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub wgłębienia do 5 mm.   

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BETONOWYCH  

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót.  

Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”.  

Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu a w konstrukcjach 
cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu. Należy ponadto 
sprawdzić wymagane grubości otuliny.                 

Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu  
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Zakres kontroli  

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250: 

 a)       właściwości cementu i kruszywa,  

b) konsystencja mieszanki betonowej,  

c) wytrzymałość betonu na ściskanie,  

d) nasiąkliwość betonu,  

e) odporność betonu na działanie mrozu,  

f) przepuszczalność wody przez beton.  

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części 
podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu.  

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej  

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i następnie przy stanowisku 
betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej.   

Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć:  

20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-be,  

1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej.  

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę zawartości zaczynu  w mieszance, przy 
zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego W/C, (cementowo-wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek 
chemicznych, zgodnie z 2.1.3.  

Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu)  

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o liczności określonej w planie kontroli 
jakości, lecz nie mniej niż: jedną próbkę na 100 zarobów, jedną próbkę na 50 m3, jedną próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię 
betonu.  

Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania,  a następnie przechowuje się 
i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii.  

W przypadku, gdy warunki wytrzymałości nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu należy zakwalifikować do odpowiednio niższej 
klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzić można dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z 
konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych 
badań dodatkowych będą pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający wymaganej klasie.  

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu  

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobranych przy 
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 
5000 m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych  z konstrukcji.  

Oznaczanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji przeprowadza się co najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych 
losowo różnych miejsc konstrukcji.  

Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu  

Sprawdzenie stopnia mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas 
ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co 
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych 
z konstrukcji.  

Do sprawdzania stopnia mrozoodporności betonu w elementach nawierzchni i innych konstrukcjach, szczególnie mających styczność ze 
środkami odmrażającymi, zaleca się stosowanie badania wg metody przyśpieszonej (wg PN88/B-06250).  

Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, jeśli po wymaganej równej 150, liczbie cykli zamrażania - 
odmrażania próbek spełnione są następujące warunki:  

4.          po badaniu metodą zwykłą wg PN-88/B-06250:  
−  próbka nie wykazuje pęknięć,  

−  łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie przekracza 5% masy 

próbek nie zamrażanych,  

−  obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe niż  

20 %,  

5.         po badaniu metodą przyspieszoną wg PN-88/B-06250:  
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b. próbka nie wykazuje pęknięć,  

c. ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w żadnej próbce wartości 0,05 
m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.  

Pobranie próbek i badanie  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN88/B-06250 oraz 
gromadzenie, przechowywani 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 PZJ oraz 
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.  

Zestawienie wszystkich badań dla betonu  

6. badanie mieszanki betonowej,   

7. badanie betonu.  

Zestawienie wymaganych badań betonu wg PN-88/B-06250 podano w tabeli poniżej:  

  

  Rodzaj badania  Punkt normy 

PN-88/B-
06250  

Metoda badania 

wg  

Termin lub 

częstość badania  

Badanie 

mieszanki 

betonowej  

  

1) Urabialności  4.2  PN-88/B-06250  Przy rozpoczęciu robót  

2) Konsystencji  4.2  jw.  2 razy na zmianę roboczą  

Badania 

betonu  

1) Wytrzymałość na 

ściskanie  

5.1  PN-88/B-06250  Po wykonaniu każdej partii 

betonu  

  

  

  

2) Wytrzymałość na 
ściskanie -badania 

nieniszczące  

5.2  PN-74/B-06261  

PN-74/B-06262  

W przypadkach technicznie 
uzasadnionych  

3) Nasiąkliwość  5.2  PN-88/B-06250  3 razy w okresie wykonywania 
konstrukcji i raz na 5000 m3 

betonu  

4) Mrozoodporność  5.3  jw.  jw.  

  

6.1 Kontrola szalowań  
Kontrola szalowań obejmuje:  

• sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją użytkowania szalowania wielokrotnego 

użycia,  

• sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z Dokumentacją Projektową z 

dopuszczalną tolerancją),  

• sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.),  

• sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych.  
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne".  

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.  

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w Księdze obmiaru.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  

Jednostką obmiarową jest m3, dla:   
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15. wykonania ław fundamentowych żelbetowych i stóp fundamentowych,  

16. wykonania ścian prostych żelbetowych,  

17. wykonania łuków żelbetowych,  

18. wykonania stropów-m2 

19. wykonania słupów żelbetowych,  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiorom podlegają:  

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,  
b) deskowania i rusztowania   

c) zbrojenie wykonane zgodnie z  ST 3.0   

d) beton wykonanych elementów   

Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty określające parametry zastosowanych materiałów 
do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów geometrycznych wykonanych 
elementów.  

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi do oceny  i zatwierdzenia 
dokumentację powykonawczą robót.  

Z odbioru końcowego sporządza się protokół.  

9. PRZYPISY ZWIĄZANE  

  PN-87/B-01100  - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy                    i określenia.  

 PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badań.  
 PN-86/B-04320  - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.  
 PN-90/B-06240  - Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton.  

 PN-88/B-06250  - Beton zwykły.   

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

 PN-74/B-06261  - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości  

betonu na ściskanie.  

 PN-74/B-06262 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości na ściskanie za 
pomocą młotka Schmidta typu N.  

  PN-86/B-06712  - Kruszywa mineralne do betonu.  

 PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania          i ocena zgodności.  PN-88/B- 32250 - 
Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw   

  PN-92/D-95017  - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.  

  PN-75/D-96000  - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  

  PN-72/D-96002  - Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  

  BN-6736-O1  – Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie  

  BN-6736-02  – Beton zwykły. Beton towarowy.  

  BN-6738-OS  – Badania betonu  

  BN-6738-06  – Badania składników betonu  

  BN-66/7113-10  - Sklejka szalunkowa.  

 BN-86/7122-11/21 - Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania.  

                       BN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i wykonania.  

  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku   stosowania 
wymogów określonych prawem polski 
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ST/B   0.3                     KONSTRUKCJE PREFABRYKOWANE (CPV 45223800-4  CPV 45223820-0)   

  

•  WSTĘP a. Przedmiot specyfikacji i zakres robót nią objętych  

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania, montażu i odbioru elementów żelbetowych prefabrykowanych w 
ramach aktualizacji projektu ,,  Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy o pomieszczenie izby rybackiej w m. Miejsce, ul. 
Parkowa, gm. Świerczów”  

  
1.4 Zakres robót objętych ST  

  

   belki nadprożowe typu L-19  
Roboty te obejmują wykonanie elementów  w zakładzie prefabrykacji, transport i montaż na budowie.  

b. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  i 
określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne. Oprócz tego występują dodatkowe określenia:  

1.2.3 Belki nadprożowe „L-19” - nadproża okienne i drzwiowe z belek „L-19”  

Nadproża L-19 to pref. belki żelbetowe w kształcie litery L o wysokości 19cm i szerokości dolnej stopki 9cm.  
  

                 Służą one do wykonywania nadproży nad otworami drzwiowymi i okiennymi na murach wewnętrznych i zewnętrznych. 
Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyżej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa  mineralnego 

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

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.  

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.  

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito kontrolne o boku  oczka 

kwadratowego 2 mm.  

Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie  

umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 

Klasy wytrzymałości na ściskanie - podstawą klasyfikacji jest wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie  określana 

w 28. dniu dojrzewania na próbkach walcowych (oznaczenie fck, cyl) (średnicy 150 mm, wysokości 300 mm) lub na 

próbkach sześciennych (oznaczenie fck, cube) (o boku 150 mm). W symbolu wytrzymałości litery oznaczają: C - beton 

zwykły lub ciężki, LC - beton lekki. Liczby oznaczają minimalną wytrzymałość charakterystyczną na ściskanie 

określoną na próbkach walcowych/sześciennych (np.: C25/30, LC25/28).   

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

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

na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych.  

Rusztowania niosące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań   i od konstrukcji betonowych, żelbetowych  

i z betonu sprężonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nośności, oraz od ciężaru sprzętu i ludzi  

c. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).  

 
 

Grupy  Klasy  Kategorie  Opis  

       
45200000- 

9  

    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej  

  45260000-6    Konstrukcje  
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d. Zakres robót objętych ST  
Roboty objęte specyfikacją dotyczą wykonanie i montażu i odbioru elementów żelbetowych, prefabrykowanych  stropów i 
stropodachów zgodnie z dokumentacją Projektową i obejmuje:  

Wykonanie elementów prefabrykowanych stropu WPS  

Transport elementów na budowę  

Montaż elementów szalunkowo- konstrukcyjnych stropów WPS  

Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych stali w miejscach połączeń spawanych  

Wykonanie nadbetonu do grubości projektowanej wraz z montażem zbrojenia konstrukcyjnego nadbetonu  

e. Wymagania dotyczące robót  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektowa ,ST  i 
obowiązującymi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru  
Ogólne wymagania podano w ST 0.0  

 •  WYMAGANIA OTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW  

2.1 Materiałami do wykonania elementów prefabrykowanych są :  
         Stal profilowa klasy A-I St3S  
         Stal zbrojeniowa A-I i A-III N wg ST 0.3  

Beton klasy C20/25  
Drewno na deskowania  

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-D95017.  

Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-96000. Składniki 
mieszanki betonowej  

Cement  

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych wg normy  PN-B-
19701:1997 - CEM I klasy „32,5”.  

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione  wg normy 
PN-B-30000.  

Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek w ilości większej niż 20%, nie dających się rozgnieść w  palcach i nie 
dających się rozpuścić w wodzie.  

Należy każdorazowo przeprowadzić kontrolę cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki  betonowej, 
obejmującą:  

a) Oznaczenie czasu wiązania wg PN-B-04300  

b) Oznaczenia zmiany objętości wg PN-B-04300  

c) Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dających się rozgnieść w palcach  

Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne z postanowieniami normy BN-6731-08 i PN-B-30000.  

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości wraz z wynikami prób.  

Kruszywo  

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712 i PN-B-06714.  
Kruszywa do betonu powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na 
wykonanie partii betonu o stałej jakości.   

Poszczególne partie kruszywa muszą być składowane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu  w taki 
sposób, aby nie uległy zniszczeniu przemieszaniu.  

Do betonu należy stosować kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu.  

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji   
przy możliwie jak najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. Do 
betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka  kwadratowego 32 mm.  

W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od:  

a) 13 najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu  

3 

b) 4 odległości w świetle pomiędzy prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do c)  

kierunku betonowania  
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Przed użyciem należy sprawdzić zawartość ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).  

 

Cement  

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych wg normy  PN-B-
19701:1997 - CEM I klasy „32,5”.  

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione  wg normy 
PN-B-30000.  

Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek w ilości większej niż 20%, nie dających się rozgnieść w  palcach i nie 
dających się rozpuścić w wodzie.  

Należy każdorazowo przeprowadzić kontrolę cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki  betonowej, 
obejmującą:  

d) Oznaczenie czasu wiązania wg PN-B-04300  

e) Oznaczenia zmiany objętości wg PN-B-04300  

f) Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dających się rozgnieść w palcach  

Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne z postanowieniami normy BN-6731-08 i PN-B-30000.  

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości wraz z wynikami prób.  

Kruszywo  

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712 i PN-B-06714.  
Kruszywa do betonu powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na 
wykonanie partii betonu o stałej jakości.   

Poszczególne partie kruszywa muszą być składowane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu  w taki 
sposób, aby nie uległy zniszczeniu przemieszaniu.  

Do betonu należy stosować kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu.  

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji   
przy możliwie jak najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. Do 
betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka  kwadratowego 32 mm.  

W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od:  

c) 13 najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu  

3 

d) 4 odległości w świetle pomiędzy prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do c)  

kierunku betonowania  

Przed użyciem należy sprawdzić zawartość ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).  

Woda  

Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250 „Materiały budowlane. Woda do zapraw I betonów”. Zaleca się 
stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. Należy  pobierać ją ze zbiornika 
pośredniego a nie bezpośrednio z instalacji wodociągowej.  

W przypadku poboru z innego źródła należy przeprowadzić kontrolę zgodnie z PN-B-32250. Kontrola powinna  wykazać:  

 −  zabarwienie – brak  

 −  zapach – brak zapachu gnilnego  

 −  zawiesina – brak grudek i kłaczków  

 −  pH – co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem  
 
 

Domieszki i dodatki do betonu  

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym  i 
uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny być zaopiniowane przez  uprawnioną 
jednostkę badawczo naukową. Zaleca się doświadczalne sprawdzanie skuteczności domieszek  przy ustalaniu 
receptury mieszanki betonowej.   

Domieszki należy stosować przy użyciu cementów portlandzkich marki 32,5 i wyższych.  
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Klasy betonu i ich zastosowanie  

Na budowie należy stosować klasy betonu określone w Rysunkach, tj. beton C20/25 oraz zgodnie z normą  PN-88/B-06250.  
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                      a) WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.  

Do montażu elementów prefabrykowanych używać żurawi samojezdnych   

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy 

przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne  do podawania 

mieszanki na odległość nie większą niż 10 m.  

Należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od  0,65 

odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.  

Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni płyt betonowych powinny charakteryzować się jednakowymi 
drganiami na całej długości.  

Wykonawca na żądanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem.  

b) WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORT  

a. Stal transportować jak w ST/B  0.3  
b. Prefabrykaty przewozić z wytwórni na budowę środkami transportu przystosowanymi do takich ładunków Masę 

betonową należy transportować środkami nie powodującymi:  
- naruszenia jednorodności masy,  

- zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego 
organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej  o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony 
dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.  
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.  

c) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MONTAŻOWYCH 
a. Ogólne wymagania  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i  EN-PN i 
postanowieniami umowy.  

b. Zakres robót przygotowawczych   

W zakres robót przygotowawczych wchodzą następujące prace  

Układanie belek L-19 i Porotherm nad otworami dla ścian wewnętrznych.  

Niezależnie od grubości ściany wewnętrznej, belki nadprożowe L-19 układa się w taki sposób aby belki skrajne znajdujące  się na licu 

ściany były ustawione dolną półką do środka muru w celu otrzymania równej płaszczyzny ściany  

Układanie belek L-19 nad otworami dla ścian zewnętrznych.  

Niezależnie od grubości ściany zewnętrznej, belki nadprożowe L-19 układa się w taki sposób, aby belki skrajne po wewnętrznej i 
zewnętrznej stronie muru były skierowane półką dolną na zewnątrz ściany, w celu umożliwienia docieplenia nadproży. 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.  

Montaż belek L-19  

Nadproża z belek L-19 montuje się równocześnie ze wznoszeniem ścian. Belki należy układać na ścianach z zachowaniem minimalnej 
głębokości oparcia (zalecane 10-15cm).  

Na wyrównanych i wypoziomowanych powierzchniach ścian układa się poszczególne belki dla odpowiedniego otworu okiennego 
lub drzwiowego. Belki układa się na zaprawie cementowej. Po ułożeniu belek należy w nadprożu od strony zewnętrznej muru ułożyć 
ocieplenie ze styropianu oraz jeśli to konieczne ułożyć dodatkowe zbrojenie zgodnie z projektem. Następnie wypełnia się 
wewnętrzną część nadproża betonem B25.  

Oblicowanie wewnętrznej strony nadproża wraz z ociepleniem wykonuje się po wykonaniu wieńca i ułożeniu stropu. Przed 

przystąpieniem do układania stropu skrajną wewnętrzną belkę L-19 obciążoną bezpośrednio stropem,  należy podstęmplować. 

Belki nadprożowe dla otworów w ścianach wewnętrznych nie wymagają dodatkowych  podpór montażowych  
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Inspektor nadzoru może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych, jeżeli uzna rusztowanie za  niebezpieczne i nie 

gwarantujące przeniesienia obciążeń. Zezwolenie na prowadzenie robót nie zwalnia  Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość 

i ostateczny efekt robót.  

5.5 Usuwanie deskowania i rusztowania  

Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu określonej  na 

próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji.  

d) KONTROLA  

6.1 Kontrola jakości wykonanych prefabrykatów polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z rysunkami  oraz 
wymaganiami podanymi w normach.  

6.2  Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem wg wymagań PN-83/B-06251  

Betonowanie elementów w formach sprawdzać podobnie jak monolitycznych wg ST  

         Kontrola szalowań  
Kontrola szalowań obejmuje:  

a) sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją użytkowania   

b) szalowania wielokrotnego użycia,  

c) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z Dokumentacją   

d) Projektową z dopuszczalną tolerancją),  

e) sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.),  

f) sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych.  

e) WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne".  

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.  

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych  operatem 

powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w  Księdze obmiaru.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  

Jednostką obmiarową jest:   

- szt.– dla belek nadprożowych typu „L”  

- szt.- dla pustaków wentylacyjnych i komina.  

 f)  ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 0.0   

Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności elementów prefabrykowanych z rysunkami projektu i wymaganiami norm technicznych.  

Do odbioru należy przedłożyć:  

Dokumenty potwierdzające jakość materiałów  

Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców  

Protokoły odbiorów częściowych  

g) PRZYPISY ZWIĄZANE  

8. Stropy żelbetowe filigran – warunki techniczne wykonania i odbioru, transportu i składowania elementów prefabrykowanych   
– Inwenta Sp z o.o. 1997  
9. PN-B 19502:1966  - Prefabrykaty z betonu  
10. PN-88/B-06250  - Beton zwykły.   

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

12. PN-92/D-95017  - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.  

13. PN-75/D-96000  - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  

14. PN-72/D-96002  - Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  

15. BN-66/7113-10  - Sklejka szalunkowa.  

16. BN-86/7122-11/21 - Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania.  
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17. BN-70/9082-01  - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i wykonania.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku  stosowania 

wymogów określonych prawem polskim. 

 

 

ST/B - 0.4                    ROBOTY MUROWE (CPV 45262500-6, CPV 45262522-6)  
  

 WSTĘP  
Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu  robót 
murowych ścian. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane 
w ramach zadania: „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy o pomieszczenie izby rybackiej w m. Miejsce, ul. Parkowa, gm. 
Świerczów”  

 
1.3  Zakres robót objętych ST  
  

 w zakresie wykonania i odbioru robót murowych:  
a) ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne cegła pełna   klasy  15 MPa na zaprawie M10 zwykłej  
b) ściany nośne gr. 25  pustak Porotherm klasy  15MPa na zaprawie M10  zwykłej lub do cienkich spoin,  
c) ścianki działowe gr. 11,5  pustak Porotherm klasy  15MPa na zaprawie M10   zwykłej lub do cienkich spoin,  

Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycząc zasad prowadzenia następujących robót: wykonanie  robót 

murowych ścian nośnych i działowych budynku.  

Określenia podstawowe  
Element murowy jest to drobno lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego  wznoszenia 
konstrukcji murowych.  
Zaprawa murarska jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach budowlanych do  spajania elementów 
murowych.  
Wyroby pomocnicze są to różnego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w  konstrukcjach murowych 
jako elementy uzupełniające, tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproża, wzmocnienia spoin. Warstwa konstrukcyjna – część 
ściany oparta na fundamencie, przenosząca obciążenia własne muru, obciążenia  od stropów, od zabudowy otworów i 
mocowanych elementów instalacyjnych i wyposażenia.  
Kotwienie – mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementów instalacji i wyposażenia w warstwie nośnej. Pozostałe 
określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami  oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania Ogólne”  

Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową,  ST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST.  

 MATERIAŁY  

Wymagania ogólne  
Uwaga  
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego  standardu 
wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej  dla danych rozwiązań.  
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem:  

spełnienia tych samych właściwości technicznych  
przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)  
uzyskaniu akceptacji projektanta i inżyniera budowy  

2.2  Warunki ogólne stosowania materiałów  

Elementy murowe  
Rozróżnia się kategorię I i kategorię II elementów murowych.  

Do kategorii I zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje, że w zakładzie stosowana jest kontrola   
jakości, której wyniki stwierdzają, że prawdopodobieństwo wystąpienia średniej wytrzymałości na ściskanie mniejszej  od wytrzymałości 
zdeklarowanej jest mniejsze niż 5%.  
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Do kategorii II zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje ich wytrzymałość średnią, a  pozostałe wymagania kategorii I  
nie są spełnione.  

Właściwości elementów murowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach  przedmiotowych lub 
aprobatach technicznych.  
Klasy elementów oraz ich właściwości należy dobierać w zależności od rodzaju i przeznaczenia  konstrukcji, 
przewidywanych wartości obciążeń działających na konstrukcję ora warunków środowiskowych.  
2.3  Mury z pustaków Porotherm  
Każda ściana powinna być wykonana z elementów jednej klasy i jednego wymiaru. Przy wykonywaniu murów silnie obciążonych na 
zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegły suchej. Różnica poziomów poszczególnych  części murów podczas 
wykonywania danego budynku nie powinna przekraczać 4m. W zwykłych murach ceglanych należy przyjmować następujące 
grubości spoiny:  

12mm w spoinach poziomych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17mm, a minimalna 10mm,             
10mm w spoinach pionowych, maksymalna nie powinna przekraczać15mm, a minimalna 5mm . Liczba cegieł uŜytych w 
połówkach do murów nośnych nie powinna przekraczać 15%.  

2.4 Zaprawy do murów pustaków Porotherm w projektowanym budynku należy wykonywać cementowe lub   
wapienno cementowe w zależności od dyspozycji projektowych. Przygotowanie zapraw powinno być  wykonane 
mechanicznie. Zużycie przygotowanej zaprawy powinno nie przekraczać:  

8 godz. dla zaprawy wapiennej,  
3 godz. dla zaprawy cementowo-wapiennej,  
2 godz. dla zaprawy cementowej.  

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub kopany. 
k) SPRZĘT  
Ogólne wymagania sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  
Sprzęt do wykonania robót  
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów i płaszczyzn są stosowane następujące narzędzia: pion murarski, łata murarska, 
linia ważna (linia pozioma) do wyznaczenia i sprawdzania płaszczyzn, wąż wodny do wyznaczenia jednakowych poziomów, 
poziomica uniwersalna, łata kierunkowa, warstwomierz do wyznaczania poziomów poszczególnych warstw, do zaczepiania sznura  
i do wyznaczania kierunku, sznur murarski, kątownik murarski, wykrój. Do przechowywania materiałów budowlanych: kastra, 
szufla do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy  murowe, itp...  

TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST „Wymagania ogólne”   
Wyroby budowlane do robót murowych mogą być przewożone różnymi środkami transportu. Przewozi się je luzem,  ale z 
uwagi na możliwość uszkodzeń w trakcie transportu, załadunku i rozładunku, a później w czasie  magazynowania, należy 
raczej dostarczać wyroby na paletach. Wyroby na paletach ładuje się i rozładowuje się  jedynie mechanicznie. Palety należy 
ustawić ściśle jedna obok drugiej, równomiernie na całej powierzchni,  między burtami pojazdu transportowego a paletami 
trzeba zachować odpowiedni dystans. Palety powinny  być tak ustawione, aby możliwy był wyładunek obustronny. Załadunek 
i wyładunek wyrobów luzem odbywa się  ręcznie. Wyroby należy układać ściśle jeden obok drugiego, dłuższym bokiem w 
kierunku jazdy. Wysokość ładunku  nie może przekraczać wysokości burt pojazdu.  

WYKONANIE ROBÓT  
Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i wymaganych grubości spoin  oraz zgodnie z 
rysunkami roboczymi. W pierwszej kolejności należy wykonać ściany nośne i filary. Ściany działowe  należy murować po 
zakończeniu ścian konstrukcyjnych poszczególnych kondygnacji, a ściany działowe z  elementów gipsowych należy murować po 
wykonaniu stanu surowego budynku.  

29. Mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości i powierzchni budynku. Różnica poziomów  wznoszenia nie 
powinna  przekraczać 4m w przypadku murów z cegły i 3,0m w przypadku murów z bloków i pustaków.   

30. W miejscach połączeń murów wznoszonych niejednocześnie należy stosować zazębione strzępia końcowe.  

31. Przy większych różnicach poziomów wznoszenia należy stosować strzępia schodowe lub przerwy dylatacyjne.  

32. Konstrukcje murowe powinny być w trakcie wykonywania zabezpieczone przed oddziaływaniem  34. warunków 
atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, śniegu, kurzu) za pomocą folii, mat itp.  

35. Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obniżonych temperatur powinny zapewniać  wiązanie i 
twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi.   

36. Ściany z elementów murowych powinny być usztywnione na poziomie stropów każdej kondygnacji za pomocą  wieńców 
żelbetowych.  

Szczegółowe zasady wykonywania Robót  
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Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrole co najmniej:  

37. zgodności wykonania robót ziemnych i usytuowanie fundamentów,  

38. zgodności usytuowania, wymiarów i kątów skrzyżowania ścian,  

39. zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,  

40. sprawności stosowanego sprzętu  
Sprawdzić w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, założenia dotyczące przyjętej kategorii wykonania robót 
murowych oraz kategorii elementów murowych. W przypadku sytuacji, w której przyjęte w projekcie założenia są korzystniejsze od 
zaistniałych na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczeństwa dla nowych warunków wykonania przez projektanta 
konstrukcji dla nowych warunków wykonana przez projektanta konstrukcji. Sprawdzić  jakość elementów murowych i zapraw, 
wymagając od producentów wyrobów i certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności lub też prowadząc badania we własnym 
zakresie i oceniając je zgodnie z PN-B-03002:1999.  

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Zakres badań prowadzonych w czasie budowy  
Inżynier może w dowolnym czasie dokonywać kontroli i pomiarów sprawdzających zachowanie reżimów wymiarowych – pionu, 
poziomu ścian i ich elementów, grubości i stopnia wypełnienia spoin, sposobu wiązania elementów muru.  
Tolerancje wykonania  
Wymagania ogólne  
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. jeśli w ustaleniach projektowych wymagania  
dotyczące tolerancji nie są podane, stosuje się klasę N1. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku  wykonywania 
elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o  poważnych konsekwencjach 
zniszczenia oraz zależności od specyfiki wymagań związanych z użytkowaniem  lub wykonaniem obiektu.  
Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosić 1mm.   
Odchylenia poziome wzdłuż usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi  podłużnych i 
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian i filarów.  
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku do  układu 
odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć  działania korygujące. 
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  PN-87/N-02351 i PN-74/N-
02211.  
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem  
Ściany  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji nie powinny być większe od podanych w tablicy. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokości  hi [mm] w stosunku 
do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno być większe niż:  
hi/300 n przy klasie tolerancji N1, hi/400 n 
przy klasie tolerancji N2,  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji  

Odchyłka [mm]  
Klasa tolerancji  

N1  N2  

Wysokość i długość dla każdego pomieszczenia  20  10  

Usytuowanie ściany w planie w stosunku do osi 
pomiarowej  

10  5  

Odległość sąsiednich ścian w świetle  15  10  

Odchylenie od pionu ściany o wysokości h  h/300  h/400  

Wygięcie z płaszczyzny ściany  10 lub h/750  5 lub h/1000  

  

Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie powinny przekraczać: 41. 
10 mm w przypadku murów pełnych oraz 42. 20 mm w przypadku murów 
szczelnych.  

Dopuszczalne odchylenie ścian murowanych od płaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno być większe 
niż: na odcinku 1m:  
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5 mm przy klasie tolerancji 1N,  
3 mm przy klasie tolerancji N2.  

na odcinku całej ściany:  

20 mm przy tolerancji N1,  
10 mm przy tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym poziomie nie powinno  być większe 
niż:  

20 mm przy L:S 30m,  
0,25 (L+50) przy L>30m, i nie większe niż 50mm.  
Dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeżnic nie powinno być większe niż:  

•  przy wymiarze otworu do 1,0 m       
15, -10 mm przy klasie tolerancji N1.  

     +6 ,  -3 mm przy klasie tolerancji N2,  
•  przy wymiarze powyżej 1,0 m   

+15, -10 mm przy klasie tolerancji N1,  
+10,  -5 mm przy klasie tolerancji N2.  
  

Dopuszczalne odchylenie muru o długości L (w mm) powodujące jego skłonność (odchylenie od obrysu) w  płaszczyźnie nie 
powinno być większe niż:  

L/100≤20 mm przy klasie tolerancji 1N  
L/200≤10 mm przy klasie tolerancji 2N  
  

Kontrola, badania i odbiór robót  
W zależności od typu i użytkowania konstrukcji rozróżnia się dwie klasy kontroli wykonania elementów konstrukcji: 55.  I – 
klasa kontroli zwykłej 56. II – klasa kontroli rozszerzonej  
Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. Klasa kontroli może odnosić się do 
wykonanej konstrukcji, określonych elementów konstrukcji lub określonych operacji. Jeśli w ustaleniach projektowych nie 
stwierdza się inaczej, przy wykonywaniu robót murowych stosuje się klasę kontroli 1. Kontrole rozszerzoną zaleca się w przypadku 
wykonywania konstrukcji lub elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności i o poważnych konsekwencjach 
zniszczenia oraz w przypadku szczególnych wymagań funkcjonalnych.  Dokumentacja z działań i wyników kontroli powinna 
zawierać wszystkie dokumenty planowania, rejestr wyników  oraz rejestr niezgodności i działań komercyjnych. Dokładność 
wymiarów i usytuowania narożników oraz wybranych  ścian budynku podlega kontroli ciągłej.  

Badania materiałów i wyrobów  
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami podanymi w  normach i 
aprobatach technicznych. Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno  być podane: w 
zaświadczeniach z kontroli 58. w zapisach w dzienniku budowy w innych dokumentach.  

Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację  zgodności. 
Transport, dostawa, odbiór i przechowywanie materiałów powinno być zgodne  z wymaganiami  norm i aprobat 
technicznych. Przy odbiorze elementów murowych na budowie należy sprawdzić zgodność typu,  rodzaju, klasy, wymiarów 
i asortymentu elementów murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w  specyfikacji technicznej.  

ODBIÓR ROBÓT  
Ustalenia ogólne dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

OBMIAR ROBÓT  
                      Ogólne zasady dot. obmiaru Robót podano w ST 00  

        Jednostką obmiaru ścian grubych – 1m3,  

 

                      Jednostką obmiaru ścian cienkich jest – 1m 

o) PRZEPISY ZWIĄZANE  

60. PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanego betonu   

61. komórkowego. Wymagania i badania przy odbiorze.  

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

63. PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN   
1015-7:2000;  
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ST/B - 0.5   IZOLACJE CIEPLNE, PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE (CPV 45320000-6  

  

                WSTĘP  

  

 Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych 
dla zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy o pomieszczenie izby rybackiej w m. Miejsce, ul. Parkowa, gm. 
Świerczów”  

  
1.3  Zakres robót objętych ST  
  

W skład ww. robót wchodzą:  
Izolacje przeciwwilgociowe:  

Izolacja ław fundamentowych  – papa termozgrzewalna  

Izolacja ścian fundamentowych – folia kubełkowa  
Izolacja ścian fundamentowych- preparaty izolacyjne  

Izolacja połaci dachowej – folia EPDM  
Izolacje termiczne:  

• Pionowa ścian fundamentowych – płyty ze Styroduru gr. 5 cm  

• Pionowa ścian kondygnacji nadziemnych – płyty ze styropianu gr. 15 cm,  

• Pozioma dachu – wełna mineralna gr. 20 cm.  

• Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w 
ST 0.0 – Wymagania ogólne.   

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupy  Klasy  Kategorie  Opis  

45300000-0      Roboty w zakresie instalacji budowlanych  

  45320000-6    Roboty izolacyjne   

    45321000-3   Izolacja cieplna   

  

         WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:  
  

                PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA np.: ICOPAL V60 S30  
Do produkcji papy stosuje się asfalt niemodyfikowany, osnowę stanowi welon z włókien szklanych o gramaturze min. 50 

g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoziarnistą posypką mineralną, jej spodnia strona zabezpieczona jest folią z 
tworzywa sztucznego. Grubość papy 3,0 mm ±5%. Papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych, w szczególności 
jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papę można stosować do wykonywania nowych lub do 
renowacji starych pokryć dachowych. Papę mocuje się do podłoża metodą zgrzewania  

Ponadto:  
Folia kubełkowa  

Folia PVC gr. 0,2 mm  

Folia EPDM gr. 1,5 mm  

Płyty ze styropianu odm. FS 15  

Płyty ze styroduru odm. np.: ROOFMATE  

Płyty i maty z wełny mineralnej  

Zaprawa klejowo-szpachlowa systemowa   

Masy i kity izolacyjne, silikon budowlany  

Łączniki mechaniczne odpowiadające wymogom świadectw lub aprobat technicznych ITB  
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Wszelkie materiały do wykonania izolacji muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub  świadectwach ITB 

dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie.  

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość nie mogą być  dopuszczone do 

stosowania.  

Nie można stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

Transport i przechowywanie wg ST 0.0 - „ Wymagania ogólne” i sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB oraz 
instrukcji producenta.   

Masy uszczelniające KOSTER należy przechowywać w szczelnie zamkniętych bębnach metalowych, magazynować w pozycji stojącej, z dala 
od źródeł ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi.   

Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na 
stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem 
lub folią.   

Magazynowanie klejów i zapraw wg instrukcji producenta.   

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za 
ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.  

         WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt  i narzędzia:  

urządzenia do przygotowania zaprawy i mas uszczelniających  

mechaniczne pomosty robocze  

narzędzia ręczne  

sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpożarowych  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość  i 
środowisko wykonywanych robót.  

Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem  

         WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót  i 
właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  

Środki gruntujące i uszczelniające mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z zachowaniem przepisów   

Ministerstwa Komunikacji dla materiałów klasy III w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach 
publicznych. Opakowania należy ustawić w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch  warstwach tak, aby tworzyły 
zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem.   

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

  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 1.  

  Izolacje powłokowe Zakres robót przygotowawczych   

 −  Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia.   

−  Powierzchnia podkładu pod izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być równa, bez wgłębień wypukłości oraz 
pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona.   

− Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub zfazowane  pod kątem 45 

na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi.   

                       − Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.   

−Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach z tym, że druga warstwa może być naniesiona dopiero po 

całkowitym wyschnięciu pierwszej.   

− Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5 C.  − Izolacje 
poziome powinny być połączone z izolacjami pionowymi  
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Izolacje fundamentów budynków:  

   Pozioma izolacja fundamentowa powinna być ułożona z papy termozgrzewalnej.  

   Grubość warstwy powinna wynosić mi. 3 mm.  

   Izolacja pozioma budynków powinna być ułożona poniżej posadzki,   

  Izolacja pionowa powinna być wykonana na zewnętrznej powierzchni ścian  od wierzchu ławy fundamentowej do wysokości 

ok. 30 cm ponad teren. Powinna być połączona z poziomą izolacją ściany.  

Izolacje pomieszczeń mokrych:  

Izolacja przeciwwilgociowa podłóg w pomieszczeniach mokrych powinna być wykonana z folii zbrojonej, ze spadkiem nie mniejszym 
niż 1% w kierunku wpustów lub kanalików podłogowych. Lub innych posiadających stosowne aprobaty techniczne.  

W pomieszczeniach z natryskiem izolacja pionowa ścian powinna sięgać ponad sito mechanizmu natryskowego i powinna być 
zabezpieczona warstwą z zaprawy cementowej wzmocnionej siatką drucianą lub innych materiałów posiadających stosowne aprobaty 
techniczne.  

Wpusty podłogowe powinny być osadzone poniżej izolacji podłogowej i uszczelnione w wodzie kitem trwale plastycznym.  

Wpusty powinny być zaopatrzone w sztucery z blachy cynkowej z kołnierzem przeznaczonym do wklejania między warstwy 
izolacyjne. Kratki ściekowe powinny być oparte na oddzielnych ramach osadzonych w podłodze.  

Izolacje parochronne:  

• Izolacje parochronne przegród budowlanych powinny być umieszczone od strony oddziaływania ciśnienia pary wodnej. • 
 Powinny być wykonane z materiałów o dużym oporze dyfuzyjnym. Rodzaj izolacji i materiałów, układ warstw w        przypadku 
izolacji warstwowych oraz grubość izolacji w przypadku izolacji powłokowych, powinny być określone w      projekcie.  

• Izolacja z papy asfaltowej powinna być przyklejana do podkładu odpowiednim lepiszczem a szerokość zakładów   

• powinna być nie mniejsza niż 5 cm.  

• Arkusze folii PVC powinny być przyklejane do podkładu odpowiednim lepiszczem a szerokość sklejonych zakładów powinna być 

nie mniejsza niż 3 cm.  

• Arkusze folii polietylenowej powinny być  zgrzewane na zakładach i przyklejane do podkładu lub układane luzem bez przyklejenia.   

Zakres robót zasadniczych   

Masy izolacyjne  powinno być nakładane w co najmniej dwóch cyklów roboczych. W przypadku podszybia dźwigu w 3 cyklach. Po 

przygotowaniu podłoża (nośne, suche, pozbawione resztek deskowań, tłuszczów i farb) masę izolacyjną nanosić w postaci szlamu w ilości ok. 

1,5 kg/m2 . Drugą warstwę nanosić, gdy pierwsza powłoka już związała (po ok. 48 godz.) Świeżą powlokę należy przez 3 dni chronić przed 

zbyt szybkim wysychaniem  

2. Izolacje z folii  

W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych spadki podkładu w kierunku kratki ściekowej lub kanału powinny być zgodne  z 
wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niż 1%.  

Folia powinna zostać ułożona na całej izolowanej powierzchni i wywinięta na powierzchnie pionowe i ukośne. Arkusze folii powinny być 
ułożone z zakładem o szerokości 15 cm. Połączenie arkuszy powinno zostać wykonane metodą zgrzewania.  Folia powinna zostać 
przymocowana do elementów kotwiących przy pomocy zgrzewania. Powierzchnia folii powinna być  równa, gładka i pozbawiona przebić i 
otworów.   

Izolacje termiczne podłoży Zakres robót przygotowawczych   
Sprawdzenie i przygotowanie podłoży; powinny być równe i czyste  

Zakres robót zasadniczych   

Ułożenie termoizolacji luzem na podłożu lub pomiędzy kształtownikami konstrukcji nośnej ścian i dachu  
Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość.   

Płyty izolacyjne powinny być układane na styk.   

Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w kolejnych warstwach względem siebie 
wynosiło co najmniej 3 cm.   

Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość.   

Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej.   

Warstwy izolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie użytkowania budynku parą wodną 

ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł.   
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4. Docieplenie ścian fundamentowych STYRODUREM   

1. Zakres robót przygotowawczych   

Przed przystąpieniem do ocieplania ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię, w razie potrzeby wyrównać ubytki, dokładnie 
oczyścić oraz wykonać przyklejenie styropianu. W przypadku mocowania mechanicznego zaleca się sprawdzenie na 4-6 próbkach siły 
wyrywającej łączniki z podłoża przygotowanego do ocieplenia wg zasad określonych w świadectwach ITB.   

  Zakres robót zasadniczych   

Zaprawy lub masy klejące należy przygotować zgodnie z informacją podaną w świadectwach dopuszczających je do stosowania.  

Zaprawy zarabia się wodą w ilości podanej w świadectwie, a następnie należy pomierzyć konsystencję, która powinna wynosić 10+/-1 cm 
stożka opadowego. Jeśli do klejenia ma być stosowana masa klejąca, to jej przygotowanie polega tylko na dokładnym wymieszaniu i 
pomierzeniu konsystencji.   

Konsystencja masy klejącej powinna wynosić 10 cm stożka opadowego - dla masy przeznaczonej do przyklejania styropianu  Masa powinna 
być zużyta w ciągu 1godziny, po dłuższym czasie nie nadaje się do przyklejania styropianu.   

Masę klejącą należy nakładać na płycie styroduru na obrzeżach pasmami o szerokości 3-4 cm, a na pozostałej powierzchni plackami o 
średnicy około 8 cm. Pasma należy nakładać na obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby przy przyklejaniu nie 
wyciskała się poza krawędzie styroduru. Na środkowej części płyty styroduru należy nałoŜyć 10-12 placków,  gdy płyta ma wymiar 
500x1000 mm. Na płytach o innych wymiarach można nałożyć inną ilość placków, ale należy przestrzegać zasady, aby placki pokrywały nie 
mniej niż 40% powierzchni płyty.   

Po nałożeniu masy klejącej płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany, dosunąć do płyt już przyklejonych i docisnąć przez uderzenie 
packą drewnianą aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez przyłożenie łaty drewnianej. Jeżeli masa 
klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt styropianowych po raz drugi ani 
poruszenie płyt po upływie kilku minut.   

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian przystąpić do przyklejania płyt styrodurowych. Płyty należy przyklejać w układzie 
poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin.   

Przyklejanie płyt styrodurowych należy rozpoczynać od dołu ściany budynku i posuwać się do góry. Płyty styropianowe należy przyklejać 
przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest mniejsza niż 5 C. Płyt styropianowych nie można stosować do ocieplania 
ścian bezpośrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszącym około 8 tygodni. Powierzchnia przyklejonych 
płyt styropianowych powinna być wyrównana, a szpary większe niż 2 mm zapełnione paskami styropianu. Całą powierzchnię styroduru 
należy dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem ściernym nałożonym  na pacę tynkarską. Czynności te można wykonywać nie 
wcześniej niż po 3 dniach od czasu przyklejania płyt. Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez osłony przez czas dłuższy niż 2 
tygodnie. Po wyrównaniu powierzchni płyt należy zaszpachlować główki łączników mechanicznych masą klejącą.   

Do dodatkowego mocowania styroduru do ściany należy stosować łączniki rozprężne z nacięciami bocznymi i otworem wewnętrznym, w 
który po osadzeniu łącznika wciska się trzpień rozporowy. Po wbiciu trzpienia młotkiem następuje zaklinowanie łącznika w ścianie.   

Długość łącznika powinna być taka, aby co najmniej 6 cm było osadzone w ścianie. Główki łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę 
styropianu, lecz powinny być z nią dokładnie zlicowane. W tym celu w styropianie należy wyciąć gniazdo na główkę łącznika o głębokości 
ok. 4mm i łącznik osadzić tak, aby główka i trzpień rozporowy były całkowicie schowane w zagłębieniu.   

 

        KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  

1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 0.0  „Wymagania ogólne".  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające 
odpowiednie uprawnienia budowlane.  

2. Kontrole i badania laboratoryjne  

−  Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST oraz 
wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na 
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów.   

      Wyniki badań Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru.  

−  Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niŜ w terminie         i w 

formie określonej w PZJ.  

 −  Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.  
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3.  Badania jakości robót w czasie budowy  

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.  

 l)  WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.  

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie 
urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty 
legalizacji.  

Jednostki obmiarowe: W m2 mierzy się powierzchnię wszystkich robót izolacyjnych 

 ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości  i wartości.  

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację 
powykonawczą robót.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-
PN).  

Odbiór izolacji przeciwwilgociowej   

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:   
po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych   

po przygotowaniu podkładu pod izolację   

po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych   

podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki   Odbiór 
powinien obejmować:   sprawdzenie jakości materiałów   

 sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu   

 sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych   sprawdzenie ciągłości 
warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem   sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia 
izolacji przez rury, wpusty podłogowe itp.   Sprawdzenie dokładności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania, W 
przypadku warstwy izolacji wielowarstwowej odbiór powinien obejmować:  

Sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej,  

sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podłogowe itp.   

Rejestracja usterek ( uszkodzeń mechanicznych, pęcherzy, sfałdowań, odspojeń, niedoklejenia zakładów itp. Przy 
sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji należy zwrócić uwagę aby wkładki dylatacyjne były wykonane z jednego materiału  
i o identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w dylatacjach krzyżujący się – aby były dokładnie ze sobą 
połączone  ( bez możliwości rozerwania lub ścięcia , ale z możliwością wydłużeń lub skurczów.  

Odbiór izolacji termicznej poziomej  

W czasie odbioru ocenie podlega: sposób ułożenia izolacji, grubość ułożenia izolacji.  

Łączna grubość izolacji powinna odpowiadać wartościom podanym w projekcie budowlanym.  

Płyty powinny ściśle do siebie przylegać.   

Izolacja powinna mieć na całej płaszczyźnie jednakową grubość.  

         Materiał izolacyjny nie powinien ulec zawilgoceniu  

Odbiór izolacji docieplającej ze styropianu i wełny mineralnej  

Odbiór przygotowanej warstwy ocieplającej powinien obejmować :  

I faza  

Po dostarczeniu materiałów na budowę – czy zostały dostarczone wraz z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta na podstawie badan kontrolnych. Sprawdzenie powinno być dokonane zgodnie   

z normami lub świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie  

Po przygotowaniu podłoża- sprawdzenie spadków, równości , czystości i suchości podłoża, jakości wykonanej paraizolacji,  

Po przyklejeniu  
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II faza   sprawdzenie czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem   

   sprawdzenie czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej wartości   

współczynnika K   

  sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu    sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 

prawidłowości ułożenia i przylegania do podłoża    sprawdzenie czy styropian nie styka się z materiałami 

zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.   

Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez uprawnioną jednostkę. Struktura styropianu i wełny 
mineralnej zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki.   

W aprobacie technicznej i w certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien być podany czas przydatności do jej 
użycia.   

Wymagania dla styropianu powinny być zgodne z PN – B - 20130.   

Wykonawca powinien obejrzeć całą partię dostarczonego materiału i w razie negatywnych spostrzeżeń powinien zlecić badanie losowo 
pobranych próbek. Dotyczy to przede wszystkim sprawdzenia czy styropian jest samogasnący oraz czy wykazuje wymaganą wytrzymałość na 
rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni.   

 PRZEPISY ZWIĄZANE  

  PN-69/B-10260    Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze   

  PN-74/B-24622     Roztwór asfaltowy do gruntowania   

  PN-74/B-24620     Lepik asfaltowy stosowany na zimno   

  PN-77/B-27604     Materiały izolacji przeciwwilgociowej   

  PN-91/B-02020     Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.   

  PN-B-20130     Płyty styropianowe (PS-E FS)   

 Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą.   

 Instrukcja ITB 334/96 - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą.   

 Świadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 – łączniki do mocowania płyt termoizolacyjnych.   

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989r.   

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim 

  

 

ST/B - 0.6   Drewniana konstrukcja więźby dachowej kod CPV 45261000-6 

  

                WSTĘP  

  

 Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót cieśielskich 
dla zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy o pomieszczenie izby rybackiej w m. Miejsce, ul. Parkowa, gm. 
Świerczów”  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST- 06 są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z 

wykonaniem drewnianej konstrukcji więźby dachowej nad budynkiem izby rybackiej.  

1.2. Zakres stosowania  

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze 

robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tradycyjnej, drewnianej 

konstrukcji więźby dachowej nad budynkiem.  

Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót:  
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1) dostawę tarcicy budowlanej na plac budowy,  

2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji ścian i stropu budynku w zakresie geometrycznej zgodności z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną oraz innymi dokumentami sporządzonymi w trakcie realizacji robót: polecenia inspektora 

nadzoru, protokoły odbioru robót częściowych, itp.,  

3) zabezpieczenie elementów drewnianych środkami ochrony p. poż. do granicy NRO oraz środkami grzybo-i owadobójczymi,  

4) wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji więźby dachowej wraz z usztywnieniami połaciowymi poprzecznymi i podłużnymi 

( wiatrownice, stężenia kalenicowe itp.),  

5) zabezpieczenie węzłów blachami montażowymi, klamrami ciesielskimi itp.  

6) założenie folii wiatrowej i mocowanie kontrłat,  

7) wykonanie łacenia połaci dachowej,  

8) czynności kontrolne, sprawdzające i czynności odbiorowe konstrukcji więźby dachowej.  

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 

„Wymagania ogólne" pkt 1.4.  

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

Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY  

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2.  

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć:  

■ Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi 
normami,  

■ Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  
■ Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
■ Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru norm polskich,  
■ na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do 

stosowania.  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca 

obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 

wykonania pokryć dachowych.  

2.2. Rodzaje materiałów  
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub 

aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  

2.2.2 Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spełniać wymagania podane w PN-82/D-0942I, PN-EN  

518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN-338. Wilgotność drewna 

iglastego nie powinna być wyższa niż:  

a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,  

b) 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu.  

Tarcica powinna być przed użyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 Klasy 

wytrzymałości drewna   

System klas wytrzymałości łączy grupy klasy jakości i gatunki drewna o podobnych właściwościach mechanicznych. Norma EN 338 

określa system klas wytrzymałościowych dla wszystkich gatunków drewna iglastego i liściastego Specyfikacja Techniczna - ST-08 

Drewniana konstrukcja więźby dachowej 3 nadających się do zastosowań w konstrukcjach budowlanych. Dla każdej klasy w tablicy 1 

normy podano wartości charakterystyczne: wytrzymałości, modułów sprężystości oraz gęstości. Klasy dla gatunków iglastych i topoli 

oznaczono literą C, a dla gatunków liściastych literą D. Każda z klas jest ponadto oznaczona liczbą będącą wartością wytrzymałości na 

zginanie wyrażoną w niutonach na milimetr kwadratowy, np. D30 oznacza drewno liściaste o wytrzymałości charakterystycznej na 

zginanie równej 30 N/mm2. Zakwalifikowanie danej populacji drewna do klasy wytrzymałości następuje na podstawie oceny wizualnej 
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(zgodnie z wymaganiami PN-EN 518), albo na podstawie pomiarów metodami nieniszczącymi jednej lub kilku właściwości, albo na 

podstawie kombinacji obydwu metod. Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo powinna spełniać wymagania PN-EN 519. Wartości 

charakterystyczne powinny być oznaczone zgodnie z PN-EN 384. Przez populację drewna rozumie się materiał, którego dotyczą 

określone wartości charakterystyczne. Populację drewna określają: gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa wytrzymałości. Jeżeli 

wartości charakterystyczne wytrzymałości na zginanie, gęstość i wartości średnie modułu sprężystości wzdłuż włókien dla populacji 

drewna są większe lub równe podanym w normie dla pewnej klasy wytrzymałości, to tę populację drewna można zaliczyć do tej klasy.  

Według PN-B-03 150:2000 w konstrukcjach drewnianych należy stosować drewno iglaste, a stosowanie innych gatunków drewna 

dopuszcza się tylko w uzasadnionych przypadkach. W związku z tym w załączniku Z-2.2.3 normy podano wartości charakterystyczne 

wytrzymałości, modułów sprężystości i gęstości dla klas wytrzymałościowych wybranych dla krajowego drewna iglastego o wilgotności 

12%. Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak: wkładki, klocki, itp., należy wykonywać z drewna dębowego, grochodrzewiowego 

(akacjowego) lub innego, podobnie twardego. Wilgotność drewna litego stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna 

przekraczać 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. W 

normie PN-B-03 150:2000 wprowadzono następujące oznaczenia cech wytrzymałościowych, sprężystych i gęstości drewna litego:  

fmk - wytrzymałość charakterystyczna na zginanie fcok- wytrzymałość charakterystyczna 

na ściskanie wzdłuż włókien fc90k - wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie w 

poprzek włókien fok- wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie wzdłuż włókien f90k 

- wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie w poprzek włókien fvk - wytrzymałość 

charakterystyczna na ścianie  

E0mean - średni moduł sprężystości wzdłuż włókien E005 -gwarantowany moduł 

sprężystości wzdłuż włókien E90mean - średni moduł sprężystości w poprzek włókien 

Gmean - średni moduł odkształcalności postaciowego pk - wartość charakterystyczna 

gęstości Pmean-wartość średnia gęstości  

Podstawowe właściwości i klasy wytrzymałości drewna iglastego litego o wilgotności 12%  

Rodzaje  

właściwości  

Oznaczenie  

  

  Klasy drewna litego o 
wilgotności 12%  

   

CI8  C24  C30 C35  C40  

Wytrzymałość 
charakterystyczna w  

MPa]   
 

  

Zginanie  fmk  18  24   30  35  40  

Rozciąganie 
wzdłuż włókien  

fok  

  

1 1  

  

14  

    

18  21  

  

24  

  

Rozciąganie w 
poprzek włókien  

ft90k  

  

0,3  

  

0,4  

    

0,4 0,4  

  

0,4  

  

Ściskanie 
w poprzek 
włókien  

fcok  

  

18  

  

21  

  
  

23  25  

  

26  

  

Ściskanie 
w poprzek 
włókien  

fc90k  

  

4,8  

  

5,3  

  
  

5,7 6,0  

  

6,3  

  

Ścianie  fvk  2,0  2,5   3,0 3,4  3,8  

Sprężystość w [GPa]      

Średni 
moduł 
sprężystości 
wzdłuż 
włókien  

E-Omean  

  
  

9  

  
  

1 1  

  
  

  
  

12  13  

  
  

14  

  
  

Gwarantowany 
moduł 

EO, 05  

  
  

6,0  

  
  

7,4  

  
  

  
  

8,0 8,7  

  
  

9,4  
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sprężystości 
wzdłuż włókien  

       
Średni moduł  E-90mean  0,30  0,37  0,40  0,43  0,47  

  

w poprzek włókien              

Średni moduł odkształcenia  

postaciowego  

  0,56  0,69  0,75  0,81  0,88  

Gęstość w [kg/m3]        

Wartość 
charakterystyczna  

Pk  320  350  380  400  420  

Wartość średnia  Pmeon  380  420  460  480  500  
Specyfikacja Techniczna - ST-08 Drewniana konstrukcja więźby dachowej 4 

 2.2.3 Łączniki mechaniczne  

stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwoździ, śrub,  

wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-B-03 150:2000 oraz PN-EN 912 lub  

PN-EN 14545 i PN-EN 14592.  

2.2 4. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed korozją biologiczną powinny być zgodne z 

wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami ogólnymi podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami 

udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/VI.06/2002.  

2.2.5  Preparaty do zabezpieczania drewna materiałów drewnopodobnych przed ogniem powinny spełniać wymagania podane w 

aprobatach technicznych.  

2.2.6  Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed działaniem korozji chemicznej powinny spełniać 

wymagania podane w aprobatach technicznych.  

2.2.7  Folia wstępnego krycia - odporna na rozerwanie włóknina poliestrowa z poszyciem z otwartego dyfuzyjnie poliuretanu. Duża 

odporność na rozerwanie powinna zapewnić maksymalne bezpieczeństwo przy chodzeniu po ołaceniu dachu. Duża odporność na 

rozerwanie w poprzek i wzdłuż umożliwia szybkie i bardzo dokładne rozwijanie z rolki. Dane techniczne  

  

Klasyfikacja pożarowa  Trudno zapalny B1  

Siła rozrywająca  350 N/5 cm (35 kp/5 cm) zgodnie z DIN EN 12311  

Wodoszczelność  wodoszczelny (DIN EN 1311 1)  

Wartość Sd  około 0,15 m  

Odporność temperaturowa  -40 °C do +80 °C  

Masa  około 190 g/mŁ  

Waga rolki  około 14 kg  

Długość rolki  50 m  

Szerokość rolki  1,50 m  

Mocowanie do podłoża  wstępne-mechaniczne za pomocą zszywek lub gwoździ, docelowo 
mocowane  

kontrłatami  

Łączenie pasów  na zakład min 15 cm, łączenia folii uszczelnią za pomocą taśmy 
samoprzylepnej do  

PE (folie paroszczelne)  
Wszystkie materiały i środki powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich 

norm wyrobu. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy.  
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2.2.8. Podstawowy materiał  
Do wykonania więźby dachowej dla przedmiotowego zadania przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego materiału:  

1. krokwie o przekroju 8x18  cm z drewna klasy III o wilgotności 12%,  

2. murłata 18/18 cm z drewna klasy III o wilgotności 12%,  

3. łaty drewniane 6/5 cm z drewna klasy III o wilgotności 12%,  

4. kontrłaty 5/3 cm z drewna klasy III o wilgotności 12%,  

5. deski gr. 25 mm z drewna klasy III o wilgotności 12%, I I. folia wstępnego krycia,  

12.  papa asfaltowa podkładowa P/400/1600,  

I 3.  środek impregnujący drewno z uwagi na ochronę grzybo- i owadobójczą oraz ochronę przeciwpożarową do granicy 

niepalności typu FOBOS M4, 14.  materiały pomocnicze: węzłowe blachy kolczaste, gwoździe budowlane, gwoździe  

ciesielskie, klamry ciesielskie kołki do mocowania obróbek blacharskich, silikon dekarski bezbarwny, 

spoino ołowiowo-cynkowe,  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  
Do wykonania drewnianej konstrukcji więźby dachowej przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego sprzętu: piła do 

drewna ręczna, obcęgi, młotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe, pędzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub 

pojemniki ze środkami impregnacyjnymi, elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka, elektro-wkrętarki, pilarki do drewna elektryczne lub 

spalinowe, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyścienny wyciąg budowlany.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

4.2. Transport materiałów:  

Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu materiał 

przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez producenta, w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 

robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń 

obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób 

ostrożny przy użyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robót. 

Do rozładunku można używać wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych lub rozładunek 

prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnętrzny 

poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. Transport pionowy za pomocą przyściennego wyciągu 

budowlanego.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

  
5.1. Zwykła 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 tę należy sprawdzić przez próbny montaż, a następnie sprawdzać okresowo za 

pomocą taśmy stalowej.  

3. Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnić się od długości projektowanych więcej niż 0,5 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.  
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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 cm 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.  Łacenie połaci dachowych  
1. Łaty powinny mieć przekrój dobrany według obliczeń statycznych, jednak nie mniej niż 38x50mm.  

2. Łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi jednym gwoździem okrągłym 40xI00mm lub kwadratowym 

35xI00mm. Długość gwoździa powinna być co najmniej 2,5 razy większa niż grubość łaty.  

3. Styki łat powinny znajdować się na krokwi. Odchylenie od wymaganego położenia desek nie powinno być większe niż 2mm 

na Im i 30 mm na całej długości dachu. Wzdłuż okapu powinna być umocowana deska lub łata grubsza od łat podkładu o 

grubość dachówki. Rozstaw łat pod pokrycia dachówką powinien być zgodny z podanym w tabeli.  

  

5.7. Podsufitki  
1. Podsufitki pod tynk powinny być wykonane z desek III klasy tarcicy ogólnego przeznaczenia albo KS lub MKG tarcicy 

sortowanej wytrzymałościowo o grubości przewidzianej projektem, ale nie mniejsze niż I9mm. Deski o szerokości większej 

niż I2cm powinny być dzielone lub nadłupane. Odstępy między nimi nie powinny być większe niż I5mm. Dopuszcza się 

wykorzystanie desek lub rusztowań po uprzednim oczyszczeniu desek.  

2. Każda deska powinna być przybita do belki co najmniej dwoma gwoździami. Długość gwoździ do przybijania podsufitki 

powinna być 2,5 - 3 razy większa od grubości desek, a przy podsufitce obciążonej lekką izolacja ocieplającą 3-3,5 razy 

większa.  

3. Czołowe styki desek powinny znajdować się na belkach stropu, a łączna długość styków na I m belki nie powinna być większa 

niż 80cm.  

4. Podsufitki strugane powinny być wykonane (jeśli projekt nie przewiduje inaczej) z desek struganych, klasy nie niższej niż III 

tarcicy ogólnego przeznaczenia albo KS lub MKG tarcicy sortowanej wytrzymałościowo o grubości nie mniejszej niż I9mm i 

o szerokości nie przekraczającej I2cm. Deski powinny być łączone między sobą na wrąb i przybite do belek jak deski 

podsufitki pod tynk.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT  

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" 6.2 

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) kontrolę zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,  

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 
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dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych 

materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm państwowych.  

3. Badania elementów przed ich zmontowaniem powinno obejmować:  

  

- sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność 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. Jednostka obmiarowa robót jest:  

Jednostki obmiarowe robót określone są w kartach formularzy wyceny. Podstawą przyjęcia jednostki obmiarowej jest formularz wycen.  

Jednostką obmiarow jest:  

a) dla drewnianej konstrukcji więźby dachowej - [m3] zużytego na tę konstrukcję drewna. b) 

podsufitki - [m2],  

c) deskowanie i ołacenie połaci dachowych   

d) wyłazy dachowe - [szt.]  

e) ławy kominiarskie - [m].  

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej 

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1 .Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00. Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakości 

dostarczonych materiałów, wykonanych robót 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, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne.  

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o 

wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST.  

8.2.Ogólne zasady odbioru robót  

2. W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji z drewna oraz materiałów 

drewnopochodnych może być przeprowadzony częściowo w trakcie robót (odbiór międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu 

robót.  

3. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.  

4. Do odbioru robót powinny być przedłożone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz dokumentacja powykonawcza 

wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.  

5. Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór 

techniczny albo innym równorzędnym dowodem.  

6. Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości:  

  

- wbudowania materiałów,  

- wykonania elementów przed ich zmontowaniem,  

- gotowej konstrukcji  



38
  

8.2.Odbiory międzyoperacyjne i częściowe  

1. Odbiory międzyoperacyjne lub częściowe powinny być przeprowadzone w przypadkach wykonywania poszczególnych 

fragmentów robót przez oddzielne brygady robotników oraz w przypadku gdy nie będzie dostępu do wykonanego elementu 

lub konstrukcji przy odbiorze końcowym. Z każdego odbioru powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być 

również zawarta techniczna ocena wykonanych robót.  

2. Podczas odbioru powinny być sprawdzone:  

- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną,  

- rodzaj i klasa użytego drewna oraz wymiary elementów,  

- prawidłowość wykonania złączy,  

- sposób zabezpieczenia drewna przed wilgotnością, zagrzybieniem i działaniem ognia, jeżeli było ono przewidziane w 

dokumentacji.  

3. W szczególności powinny być sprawdzone:  

- w rozwiązaniach dachowych: rozstawy krokwi, płatwi i łat, spadki połaci, prawidłowość wykonania deskowań wraz z 

odbojami, włazami dachowymi, okienkami itp.  

- W stropach: rozstawy belek stropowych, ich podparcie i zabezpieczenie końców, spoziomowanie belek, dokładność 

przybicia łat pod ślepe pułapy, grubość desek w ślepych pułapach i podsufitkach oraz sposób ułożenia podsypki na 

ślepym pułapie, wymiary i rozstaw legarów podłogowych, rodzaj, sposób łączenia i mocowania oraz wykończenia 

desek w podłogach,  

- W ścianach: układ elementów składowych, pionowość ustawień ścian i sposób ich umocowania, grubość i sposób 

wykonania poszczególnych warstw w ścianach  

- w schodach ciesielskich: wymiary stopni łącznie z ich grubością.  

8.3.Odbiór końcowy  

1. Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone. Do odbioru końcowego wykonawca 

powinien przedstawić następujące dokumenty:  

- dokumentację techniczną obiektu i robót,  

- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów, -  protokoły odbiorów 

międzyoperacyjnych,  

- zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót,  

- pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny.  

2. Odbiór końcowy zakończony konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu:  

- zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi,  

- prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji,  

- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych,  

- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu złączy między elementami konstrukcji,  

- dopuszczalności odchyłek wymiarowanych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego  

8.4.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 całość robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie.  

2. W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy stwierdzone odstępstwa od postanowień 

dokumentacji i warunków technicznych zagrażają bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z 

przeznaczeniem.  

3. Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny 

być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione do obioru.  

4. Konstrukcje nie spełniające wymagań podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i 

nie uniemożliwiające użytkowania budowli zgodnego z jej przeznaczeniem,, mogą być przyjęte po obniżeniu wartości robót o 

wielkość ustaloną komisyjnie dla danego przypadku.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Więźba dachowa i ołacenie  

Płaci się za ustaloną ilość m3 konstrukcji więźby dachowej oraz ilość m2 łacenia, które obejmuj ą  

■ prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,  
■ przygotowanie stanowiska roboczego,  
■ zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót 

na miejsce wbudowania,  
■ przygotowanie podłoża pod izolację przeciwwilgociową z 

papy pod murłatą montaż  
murłaty,  

przygotowanie i odwiązanie elementów składowych konstrukcji.  

impregnacja konstrukcji i miejsc obrabianych,  

zmontowanie konstrukcji,  

ułożenie folii wstępnego krycia, przybicie 

kontrłat, przybicie łat,  

przycięcie łat przy krokwiach narożnych lub końcowych, obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

ustawienie, przestawianie i rozbiórkę rusztowań, wykonanie badań i pomiarów kontrolnych oraz przygotowanie 

stosownych protokołów, oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie resztek materiałów, będących własnością 

Wykonawcy. likwidacja stanowiska roboczego.  

  
  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).  

Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione przepisy i normy.  

■ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września I997 roku w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr I29, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. 
Nr 9I, poz. 8I I.  

■ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 40I) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,  

■ Ustawa z dnia 7 lipca I994 roku - Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 15 6 z 2006 roku poz. 
III 8 z późn. zm.),  

■ Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r., poz. 88I).                               
l0.I.Normy  

PN-B-0236I:I999 Pochylenia połaci dachowych.  

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymałości  

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczących sortowania wytrzymałościowego 

metodą wizualną PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie.  

Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymałościowo metodą maszynową oraz 

dla maszyn sortujących  

PN-B-03I50:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie  

PN-B-03I50:2000/AzI:200I  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

Specyfikacja Techniczna - ST-08 Drewniana konstrukcja więźby dachowej 10  

 PN-B-03I50:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie  

 PN-B-03I50:2000/Az3:2004  Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie  

 PN-C-04906:2000  Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania  

PN-EN 9I2:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach drewnianych  

  
10.2.Inne dokumenty i instrukcje  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część II Warszawa Arkady I990.  
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ST/B – 0.7            ROBOTY POKRYWCZE I BLACHARSKIE (CPV 45260000-7, CPV 45261400-8, CPV 45261410-1, CPV 45261420-

4, CPV 45261320-3  

  

        WSTĘP  

  

1. Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
pokrywczych i blacharskich dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy o pomieszczenie izby rybackiej w m. 
Miejsce, ul. Parkowa, gm. Świerczów”  

 
1.3  Zakres robót objętych ST Określenia 
podstawowe  

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i  określeniami 
zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.   

2. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupy  Klasy  Kategorie  Opis  

45200000-9  
  

  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

  45260000-7    
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne  

    45261000-4  
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 
podobne roboty  

    45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych  

    45261320-3  Kładzenie rynien  

  
  

        WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

                                 Blacha stalowa dachówkowa powlekana  

 Rynny i rury spustowe,  

k. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowej powlekanej.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych  na plac 
budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.  

        WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość  i 
środowisko wykonywanych robót.  

Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu  do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  

Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:  

Butla gazowa na gaz propan – butan  

Palniki gazowe z dyszami do zgrzewania papy  

Nożyce do cięcia blachy ewentualnie ręczna piła cyrkulacyjna ze specjalną tarczą do stali lub nożyce wibracyjne  do blachy  

Urządzenie do gięcia blachy  

         WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu.  

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.   
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość  robót i 
właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania  przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  

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

       WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT POKRYWCZYCH I BLACHARSKICH 1.  

Zalecenia ogólne  

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5 ºC  

Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników  atmosferycznych 
na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie  

Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i topniejącego  n) śniegu w 
kierunku wpustów dachowych lub okapu  

2. Zakres robót przygotowawczych   

Konstrukcja  pokrywcza dachu zostanie wykonane po wykonaniu konstrukcji dachu  zgodnie z ST/B-2.0 oraz izolacji dachu 
zgodnie z ST/B-05  

3. Zakres robót zasadniczych 12. Pokrycie dachu blachą trapezową oraz ułożenie izolacji cieplnej i wodoodpornej −  Obróbki 
blacharskie  

Dla dachu pokrytego papą obróbki wykonać z blachy stal. powlekanej gr. 0,55   

65. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT POKRYWCZYCH 1. Ogólne zasady kontroli jakości 
robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano  w ST 0.0 
„Wymagania ogólne".  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie  i poza 
placem budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych  przez jednostki 
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane  

  

2. Kontrole i badania laboratoryjne  

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w  mniejszej ST oraz 
wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość  ich wykonania musi 
pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych  lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.  

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie  i w formie 
określonej w PZJ  

3.  Badania jakości robót w czasie budowy  

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.  

Kontrola powinna obejmować następujące badania:  

 −  Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną  
Badanie powinno polegać na porównaniu wykonanego pokrycia z projektem technicznym oraz na  stwierdzeniu 
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru, w odniesieniu do robót zanikających na  podstawie protokołów 
odbiorów międzyoperacyjnych i zapisów w dzienniku budowy. − Sprawdzenie podłoża   

Badanie to powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do robót, a wyniki tego sprawdzenia należy podać  w protokole 
z tego odbioru.  

 −  Sprawdzenie materiałów  
Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz atestów lub wyników  badań 
kontrolnych sprawdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami odpowiednich norm  i świadectw 
dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB.  

 −  Badanie prawidłowości wykonania i dokładności pokrycia z papy  

• sprawdzenie przyklejenia papy – należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne  
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• sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności – badanie należy przeprowadzać głównie  w miejscach 
narażonych na zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, miejsca styku ze ścianami,  itp.). badanie należy 
przeprowadzić bezpośrednio po obfitym opadzie deszczowym. Sprawdzenie to można  również wykonać przez 
poddanie wybranych miejsc działaniu strumienia wody przez okres nie krótszy niż  15 min. i obserwowanie, czy 
spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia lub czy nie  przenika przez nie i nie tworzy zacieków. 
Zauważone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie i naprawę po wyschnięciu pokrycia.  

 −  Badanie prawidłowości wykonania robót blacharskich  

• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót – badanie polega na oględzinach i stwierdzeniu  występowania takich 
wad, jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub  zwojów od linii prostej itp.  

• Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy – badanie polega na stwierdzeniu, czy łączenia i  umocowania 
arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego producenta blachy •  Sprawdzenie szczelności 
pokrycia – badanie należy przeprowadzić w wybranych przez komisję  miejscach spośród szczególnie narażonych na 
zatrzymywanie się i przeciekanie wody. Jeżeli nie ma  warunków, aby sprawdzenie to można było przeprowadzić po 
deszczu, należy wybrane miejsca poddawać  przez 10 min. zraszaniu wodą w sposób podobny do działania deszczu i 
obserwować, czy spływająca woda  nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia i czy nie przenika przez nie, tworząc 
zacieki. Stwierdzone usterki  należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia.  

−  Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego  i końcowego robót.  

−  Badania odbioru częściowego należy przeprowadzić tylko w odniesieniu do tych robót, do których   

−  dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy.  

−  Badanie robót blacharskich należy przeprowadzać podczas suchej pogody przy temperaturze   

powietrza nie niższej niż -5 ºC.  

−  Przed przystąpieniem do badań technicznych należy sprawdzić na podstawie protokołów lub  zapisów w 
dzienniku budowy, czy przygotowane podłoże nadawało się do wykonywania robót blacharskich.   

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.  

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury,   
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej  ST i ujmuje 
w księdze obmiaru.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i  muszą posiadać 
ważne certyfikaty legalizacji.  

Jednostki obmiarowe:  

W m2 mierzy się: powierzchnie poszczególnych rodzajów pokrycia  

• obróbki niesystemowe 

W kpl. mierzy się:  

                obróbki systemowe  

ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne".  

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano   

– Montażowych  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu  do ich ilości, 
jakości i wartości.  

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi  do oceny i 
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz  obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN).  

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

− Dokumentacja powykonawcza   

− Dziennik Budowy   

− Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów   

− Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców  
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− Protokoły odbiorów częściowych  
Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty 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. W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest  doprowadzić pokrycie dachowe do 
stanu odpowiadającego wymaganiom normy i przedstawić je do  ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny.  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE:  
18. PN-89/B-02361   Pochylenia połaci dachowych   
19. PN-72/B-04615   Papy asfaltowe i smołowe. Badania   

20. PN-80/B-10240   Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i 
badania przy odbiorze.   

21. PN-61/B-10245   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.   

22. PN-58/C-96177   Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy  stosowany na  
gorąco.   

23. PN-84/H-92126   Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i 
powlekane.   

24. BN-83/5028-13   Gwoździe budowlane. Gwoździe papowe.  

25. PN-EN13162:2002    "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie  

                              Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie   

26. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB  
27. Instrukcje montażu wybranego producenta blachy trapezowej  

  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. 

  

  
  

ST/B - 0.8                  ROBOTY STOLARSKIE I ŚLUSARSKIE  (CPV 45421000-4 CPV 45421100-5, CPV 45421134-2, 
CPV45421135-9)  

 

WSTĘP  

1. Przedmiot Specyfikacji technicznej  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zabudową otworów w ścianach zewnętrznych i 
wewnętrznych.  

2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane 
w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy o pomieszczenie izby rybackiej w m. Miejsce, ul. Parkowa, gm. 
Świerczów”  

 
1.3  Zakres robót objętych ST  
 w zakresie wykonania i odbioru robót związanych z zabudową otworów w ścianach zewnętrznych i  wewnętrznych  

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”  

3. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

• Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową oraz ST  

4. Niektóre określenia podstawowe  

W ST omówiono wymagania dotyczące dostawy, montażu i odbioru ślusarki aluminiowej, stolarki drewnianej oraz drzwi ppoż. Ustalenia 
zawarte w specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze następujących robót:  

- przygotowanie otworów do montażu stolarki,  
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- obmiar otworów,  
- wykonanie rysunków warsztatowych do uzgodnienia z projektantem,  
- dostawa i montaż stolarki, -  odbiór zamontowanej stolarki.  

Opis okien PCV  
7-komorowe profile główne o szerokość ościeżnicy 64mm i szerokość skrzydła okiennego 75 mm (z uszczelnieniem 
zewnętrznym AD),   
izolacyjność cieplna i akustyczna dająca wymierne oszczędności ekonomiczne oraz zapewniająca komfortowe warunki 
pracy: U dla szyby 0,7 W/m2xK, dla ram 2,0 W/m2xK (Średni współczynnik dla okna: Uw=1,00 W/m2xK)  

możliwość montażu okuć antywłamaniowych, mikrowentylacji oraz obniżenia klamki w stosunku do osi poziomej okna,   
wygląd zewnętrzny, zgodny z najnowszymi trendami europejskimi (tzw. Soft-line) oraz specjalnie zaprojektowany kształt 
powierzchni wewnętrznej ościeżnicy, ułatwiający utrzymanie czystości,   
podwyższenie wytrzymałości na włamanie dzięki przesunięciu osi okucia obwiedniowego względem wewnętrznej 
powierzchni ościeżnicy do 13mm,   
możliwość montażu zestawów szybowych i przegród o szerokości 24 i 32 mm,   
dodatkowe skrzydło 3-komorowe umożliwiające zastosowanie większego wzmocnienia przy wykonywaniu okien o dużych 
wymiarach,   
możliwość przyłączenia całego szeregu profili dodatkowych oraz bezproblemowe mocowanie dyblami,   
profile są z materiału w całości nadającego się do recyclingu – przyjazne dla środowiska naturalnego, Dodatkowo jako 
zabezpieczenie przed nadmiernym nasłonecznieniem żaluzje zewnętrzne firmy np. Selt  

,  
Opis drzwi płytowych  

drewniane - płytowe, wzmocnione płytą wiórową, fornirowane. Wyposażenie w 3 zawiasy, zamek z   
wkładką bębenkową i wizjer.. Ościeżnica drewniana.   

Do większości pomieszczeń zaprojektowano drzwi płytowe HDF w okleinie CPL, z ościeżnicami drewnianymi, regulowanymi,  z okuciami 
standardowymi w kolorze srebrnym (klamki, zamek patentowy).  
Wymagania:  

- drzwi do sanitariatów z tulejami wentylacyjnymi  
a) izolacyjność akustyczna min. 32 dB   

MATERIAŁY  

Poddostawca ślusarki  zobowiązany jest do wykonania szczegółowych rysunków warsztatowych i uzgodnienia ich z projektantem. 
Wykonawca stolarki drewnianej i ślusarki ALU przed przystąpieniem do wykonania zamówienia zobowiązany jest do szczegółowego 
obmiaru istniejących otworów oraz uzgodnienia z Generalnym Wykonawcą obiektu sposobu wykończenia ościeży oraz parapetów i 
nadproży, umożliwiających montaż ślusarki.  
Dostarczona  stolarka I ślusarka  musi  spełniać  parametry  podane  w  opisie  PW  architektury. W skład zestawów stolarki wchodzą też 
parapety zewnętrzne z kształtek klinkierowych szkliwionych.  
Materiały  i  urządzenia  powinny być zgodne z materiałami  określonymi  w dokumentacji technicznej  producenta,  przy  czym  ich  
parametry  i  właściwości   techniczne   powinny zapewnić  bezpieczną  eksploatację  przez  cały  okres użytkowania,  bez  pogorszenia 
parametrów  określonych  w  Aprobacie  Technicznej producenta ślusarki.   Materiały,  urządzenia,  części złączne  powinny  spełniać  
wymagania  Polskich  Norm  lub  Aprobat  Technicznych.  

profile PVC   
(Elementy konstrukcyjne, połączenia profili, uszczelnienia, mocowania)  

- Stalowe elementy konstrukcyjne  
Części stalowe stosowane na kotwy i usztywnienia konstrukcji muszą być ocynkowane ogniowo. Wszystkie uzupełnienia  

brakującej powłoki muszą być uzupełnione na budowie.  
  

- Dobór profili  
Dobór profili następuje wyłącznie według danych ich producenta. W celu przewietrzania i odprowadzania wody należy  

wręby profili i przedsionków tak ukształtować, aby powstająca wilgoć mogła zostać odprowadzona na zewnątrz. Jeżeli  połączenie 
pomiędzy profilem zewnętrznym i wewnętrznym (profile zespolone) znajduje się w strefie wrębu  i przedsionka, to musi 
ono być - bez dodatkowego uszczelnienia -wodoszczelne i odporne na działanie wilgoci.  

Przewietrzanie wrębów w przypadku oszklenia izolacyjnego musi następować według instrukcji producenta szkła. Podane 
przez producenta systemów profili maksymalne i minimalne obmiary oraz  ciężar skrzydeł muszą być przestrzegane.  

- Uszczelki skrzydeł  
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Wszystkie uszczelki muszą zostać umieszczone w ramach w sposób gwarantujący wymaganą trwałą odporność na wpływy 
atmosferyczne oraz szczelność przylgi spoin. Uszczelki muszą być wymienialne. Należy stosować tylko i wyłącznie przewidziane do 
tego celu uszczelki systemowe. - Odprowadzanie wody z konstrukcji  

Woda deszczowa oraz skropliny, które mogą przedostać się do wrębów i gniazd profili muszą zostać odprowadzone na zewnątrz 
listew dociskowych za pomocą kształtek odwadniających (dotyczy fasady). Widoczne otwory odwadniające należy osłonić kapturkami.  

- okucia  
Jeżeli w uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano inaczej, to wszystkie części okuć, z wyjątkiem klamek i zawiasów, należy 

montować w sposób kryty (niewidoczny od zewnątrz).  
Okucia umieszczone we wrębach należy mocować do ram w sposób kształtowo dociskowy (złącza kształtowo-dociskowe zamknięte siłowo). 
Do połączeń na wkręty (ze ściankami profili) należy stosować nakrętki nitowane (do nitowania) lub podkładki. W przypadku okien 
antywłamaniowych – okucia w klasie WK 2 – grzybki antywyważeniowe co 50 cm, elementy okuć wwiercone w stal, klamkę z kluczykiem i 
blaszką antyprzewierceniową a także listwy przyszybowe klejone lub dokręcone  

- lakierowanie profili   
Do pokrywania profili powłokami z tworzyw sztucznych należy stosować wyłącznie proszki lub laki poliestrowe albo poliuretanowe 

o gwarantowanej jakości.  
- Nanoszona warstwa musi osiągnąć grubość co najmniej 0,06 mm,  
- Barwa profili wewnętrznych - biały  
- Barwa profili zewnętrznych – zielony  

- profile ALU   
(Elementy konstrukcyjne, połączenia profili, uszczelnienia, mocowania)  

- Stalowe elementy konstrukcyjne  
Części stalowe stosowane na kotwy i usztywnienia konstrukcji muszą być ocynkowane ogniowo. Wszystkie uzupełnienia brakującej 

powłoki muszą być uzupełnione na budowie.  
- Dobór profili  

Dobór profili następuje wyłącznie według danych ich producenta. W celu przewietrzania i odprowadzania wody należy wręby 
profili i przedsionków tak ukształtować, aby powstająca wilgoć mogła zostać odprowadzona na zewnątrz. Jeżeli  połączenie pomiędzy 
profilem zewnętrznym i wewnętrznym (profile zespolone) znajduje się w strefie wrębu  i przedsionka, to musi ono być - bez dodatkowego 
uszczelnienia -wodoszczelne i odporne na działanie wilgoci.  
Przewietrzanie wrębów w przypadku oszklenia izolacyjnego musi następować według instrukcji producenta szkła. Podane 
przez producenta systemów profili maksymalne i minimalne obmiary oraz  ciężar skrzydeł muszą być przestrzegane.  

- Uszczelki skrzydeł  
Wszystkie uszczelki muszą zostać umieszczone w ramach w sposób gwarantujący wymaganą trwałą odporność na wpływy 

atmosferyczne oraz szczelność przylgi spoin. Uszczelki muszą być wymienialne. Należy stosować tylko i wyłącznie przewidziane do 
tego celu uszczelki systemowe. - Odprowadzanie wody z konstrukcji  

Woda deszczowa oraz skropliny, które mogą przedostać się do wrębów i gniazd profili muszą zostać odprowadzone na zewnątrz 
listew dociskowych za pomocą kształtek odwadniających (dotyczy fasady). Widoczne otwory odwadniające należy osłonić kapturkami.  

- okucia  
Jeżeli w uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano inaczej, to wszystkie części okuć, z wyjątkiem klamek i zawiasów, należy 

montować w sposób kryty (niewidoczny od zewnątrz).  
Okucia umieszczone we wrębach należy mocować do ram w sposób kształtowo dociskowy (złącza kształtowo-dociskowe zamknięte siłowo). 
Do połączeń na wkręty (ze ściankami profili) należy stosować nakrętki nitowane (do nitowania) lub podkładki.  

- lakierowanie profili   
Do pokrywania profili powłokami z tworzyw sztucznych należy stosować wyłącznie proszki lub laki poliestrowe albo poliuretanowe 

o gwarantowanej jakości.  
- Nanoszona warstwa musi osiągnąć grubość co najmniej 0,06 mm,  
- Barwa profili wewnętrznych – wg kolorystyki:  
- Barwa profili zewnętrznych – wg kolorystyki:  

- drzwi płytowe   
 Drzwi  wewnętrzne, gładkie, w okleinie CPL,  na  ościeżnicy  regulowanej.  Kompletne  drzwi  muszą  odpowiadać  wymogom  stawianym  
budynkom  użyteczności  publicznej  ( m. in.  pod  względem  wytrzymałości,  trwałości,  izolacyjności  akustycznej ).  Skrzydło  drzwiowe  
o  izolacyjności  akustycznej  Rw = 32dB.  Rama  z  drewna,  wypełniona  płytą  wiórową,  otworową,  oklejona  dwustronnie  płytą  CPL w 
kolorze wiśni.  Wykończenie  powierzchni  i  brzegów  skrzydła  laminatem  o  gr.  0,7 mm dopasowujące drzwi wewn. do już istn. Zawieszenie  
na  trzech  zawiasach  regulowanych.  
W  skrzydle osadzony  zamek  wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy z  wkładką  patentową lub  blokadą  łazienkową, klamka  z szyldem. 
Według zestawienia drzwi - należy zamówić drzwi w  opcjach: pełne, z tuleją wentylacyjną.   
Okucia standardowe w kolorze srebrnym (klamki, zamek patentowy).  
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Skrzydła drzwi ppoż.  
Szklenie za pomocą kształtowych profili uszczelniających z EPDM lub trwale elastycznych taśm uszczelniających  z trwale 
elastycznym uszczelnieniem krawędzi wrębów.  

Zwraca się uwagę na konieczność następujących parametrów szkła:  
-   parametry termiczne dla szyby zewnętrznej: U=1.1 W/m2K, Lt~49%, Lr~17%, g~38%. Rw=36 dB, -   szyby 

bezpieczne (min. P-2) muszą spełniać Polską Normę PN-ENV 1627:1999.  
(dostawca zobowiązany jest dostarczyć certyfikaty zgodności z PN).  
Przeszklenie skrzydeł drzwi p.poż. szkłem specjalnym (np..: PYROSWISS lub CONTROLFLAM) o odpowiedniej odporności ogniowej 
podanej w DP. Szybę mocować do skrzydła drzwiowego wkrętami z uszczelką ceramiczną, zgodnie z przyjętym rodzajem drzwi; 
wymagana jest AT potwierdzona certyfikatem zgodności, wydanym przez ITB  

Parapety- z płyty MDF, aluminiowe powlekane 

SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  
Wykonawca elementów z profili aluminiowych powinien być wyposażony w komplet oprzyrządowania systemowego, umożliwiającego 
precyzyjne wykonanie w/w elementów.  

-  elektronarzędzia  –  wiertarki,  wkrętarki, 
-  Łaty,  poziomice,  przyrządy  pomiarowe.  

Wykonawca  powinien być wyposażony w komplet oprzyrządowania systemowego, umożliwiającego precyzyjny  montaż  wbudowywanych  
elementów.  
Sprzęt powinien być sprawny, podlegać okresowej kontroli i zapewniać właściwe wykonanie prac  

TRANSPORT.  

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  
Aluminiowe okna i drzwi z przekładką termiczną przed transportem powinny być zapakowane przy użyciu folii, tektury,  styropianu.  Naroża 
i okucia powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wiotkie elementy powinny być wzmocnione.  
 Elementy fasady powinny być pakowane wg rodzajów i wymiarów w oddzielne opakowania.  Ułożenie elementów oraz sposób opakowania 
powinny zabezpieczać przed uszkodzeniem mechanicznym elementów, jak również powłok lakierniczych.  Okna i drzwi powinny być 
transportowane w opakowaniach jw. w pozycji zbliżonej do wbudowania dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem zabezpieczenia 
przed czynnikami atmosferycznymi i możliwością uszkodzeń podczas transportu. Elementy  fasady mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu, przystosowanymi do przewozu danego typu ładunków.  

Drewniane okna i drzwi, oraz fasady powinny być przechowywane w opakowaniach jw., w suchych pomieszczeniach , w sposób 
zabezpieczający elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powłok poliestrowych proszkowych. Transport  wewnętrzny:   

- poziomy 
ręczny, - pionowy 
ręczny.  
  

Zewnętrzny:   samochód ciężarowy do 10 t  
WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne” Warunki 
przystąpienia do robót.   

- po  okresie sezonowania betonu w ścianach,  
- po  odbiorze robót  stanu surowego,  instalacji,  tynków.  

Wykonanie robót powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż  +5oC.  
Powierzchnie  ścian  powinny  być  równe,  mocne,  bez  spękań.  
Montaż skrzydeł na wbudowanych ościeżnicach powinien odbywać się na jak najpóźniejszym etapie budowy.  Prace należy rozpocząć 
dopiero po zakończeniu wszelkich prac „na mokro”  lub  powodujących  zapylenie.   
Czynności przygotowawcze.  
    Należy  ustalić położenie  poszczególnych  elementów na  kondygnacjach. Punkty wysokościowe (repery)  -  1000 mm  nad  posadzką  -  
muszą być wyznaczone przez służbę geodezyjną budowy za pomocą niwelatora.  

Montaż elementów PCV i ALU.  
Połączenia elementów PCV i ALU z przylegającymi elementami budowli za pomocą kotew należy wykonać w sposób umożliwiający 
przejmowanie ruchów bryły budowli i elementów budowlanych bez przeniesienia powstających obciążeń na aluminiowe elementy ślusarki.  
Montowane elementy konstrukcji muszą „leżeć” w jednej płaszczyźnie.  
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Kotwy mocować do spodniej części ościeżnicy okiennej. Zaleca się przykręcenie kotew za pomocą wkrętów samogwintujących 4x25 mm 
(boki i góra ramiaków) oraz 4x60 mm (dół ramy). Początkowe i końcowe kotwy muszą być zamontowane w odległości min. 15 cm (dla okien 
PCV) i 25 cm (dla profili ALU) od zewn. naroża ramy a odległość między następnymi sąsiednimi kotwami nie powinna przekraczać max. 60 
cm.  
Okna można mocować do muru także za pomocą specjalnych kołków rozporowych z metalową tuleją rozprężną o średnicy  10-12 mm. 
Ten sposób montażu umożliwia montaż ramy okiennej bezpośrednio w murze poprzez przewiercenie profili  ościeżnicy i muru w jednej 
pozycji. Ze względu na duże znaczenie prawidłowego i pewnego zamocowania okna, należy ściśle przestrzegać zaleceń producentów 
kołków rozporowych – dybli (odpowiednia średnica i długość otworu). Dopuszczalne jest pozostawienie łba dybla na profilu ościeżnicy i 
założenie płaskich zaślepek tzw. „meblowych”, montowanych w krzyżak łba wkrętu, pod warunkiem jednak, aby nie spowodować ugięcia 
profilu pod łbem. Profile drzwiowe, ze względu na znaczne masy skrzydeł oraz częste ich otwieranie i powstałe z tego tytułu znaczne 
obciążenia ramy, należy montować bardzo starannie  i tylko i wyłącznie na dyble co zagwarantuje ich trwałe i poprawne działanie.  
Wszystkie niezbędne do montażu elementy mocujące złącz należy wkalkulować w ceny jednostkowe części konstrukcyjnych. Jeżeli w ofercie 
przetargowej tak uzgodniono, to zleceniobiorca jest zobowiązany bezpłatnie dostarczyć szyny kotwowe dla wyszczególnionych połączeń z 
budowlą i zamocować je do konstrukcji. Generalny Wykonawca jest w tym wypadku  zobowiązany dostarczyć wykonawcy ślusarki plan 
rozmieszczenia szyn kotwowych. Wszystkie połączenia z budowlą muszą spełniać wymagania w zakresie fizyki budowli, zgodnie z PN. 
Oznacza to konieczność uwzględniania zagadnień ochrony cieplnej, przeciwdźwiękowej, przed wilgocią oraz ruchu spoin.  

Montaż  drzwi drewnianych  (prace wykonywać zgodnie z AT i instrukcją producenta ).  Przed 
przystąpieniem do wbudowywania ościeżnic należy:  

sprawdzić czy ościeżnice są zgodne z zamówieniem i przeznaczeniem,  
- wyeliminować ewentualne usterki powstałe w przechowywaniu lub transporcie,  
- sprawdzić czy w ościeżnicy zachowana jest prostopadłość stojaków z nadprożem poprzez pomiar dwóch przekątnych  w świetle 
ościeżnicy.  

Po ustawieniu ościeżnicy zgodnie z pionem i poziomem należy zgrać bazowe poziome rysy. Rysa technologiczna na  ościeżnicy 
powinna dokładnie pokrywać się z rysą na  ścianie.  Rysy montażowe na ościeżnicy umieszczone są na  wysokości  wykończonej 
podłogi oraz 1000 mm nad poziomem wykończonej podłogi w celu ułatwienia prac montażowych. Ościeżnice - w trakcie zabudowy – 
powinny być zabezpieczone przed deformacją przez rozparcie ich od wewnątrz przy  pomocy rozpieraczy stałych lub nastawnych na 
wysokości zawiasów oraz otworów zaczepowych zamka. Po osadzeniu ich w ościeży należy je zamocować do ściany przy pomocy 
elementów zalecanych przez  producenta. Następnie sprawdzić  pion i poziom. Po zakończeniu prac należy starannie oczyścić 
ościeżnicę,  a w szczególności otwory zaczepowe zamka, otwory gniazd pod zawiasy i rowki pod uszczelki.  

Po wbudowaniu ościeżnicy i zawieszeniu skrzydła drzwiowego należy sprawdzić prawidłowość jego  
działania (rozwierania, zamykania i blokowania).  

Montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych Montaż wykonywać po osadzeniu okien.   
Przed przystąpieniem do wbudowywania parapetów należy:  

- sprawdzić czy parapety są zgodne z zamówieniem i przeznaczeniem,  
- wyeliminować ewentualne usterki powstałe w przechowywaniu lub transporcie,  

Parapet zewnętrzny odprowadza wodę poza płaszczyznę ściany, należy więc nadać mu spadek co najmniej 5° w kierunku  od okna.  
Należy zwrócić uwagę, aby w oknach nie zostały zasłonięte otwory na zewnętrznej płaszczyźnie progu ościeżnicy, służące  do 
odprowadzania wody z konstrukcji okna - parapet powinien być podsunięty pod ościeżnicę.  
Bardzo ważny jest sposób zakotwienia parapetu w ścianie – należy umożliwić parapetowi wykonywanie ruchów termicznych.  

Po osadzeniu parapetów w ościeży należy je zamocować do ściany przy pomocy elementów zalecanych  przez 
producenta. Następnie sprawdzić  poziom. Po zakończeniu prac należy starannie oczyścić parapet. 

  

Montaż nawiewników higrosterowanych 
 Nawiewnik składa się z:  

okapu zewnętrznego – który chroni przed deszczem i owadami  

części wewnętrznej – odpowiedzialnej za ilość dostarczanego powietrza Nawiewniki 
montuje się w górnej części ramy okiennej, od strony zewnętrznej okna.  

Prawidłowo zamontowany nawiewnik posiada wylot powietrza skierowany do góry  
W przypadku okien PVC nawiewniki montuje się na przyldze okiennej bez uszkodzenia wzmocnienia stalowego okna  

KONTROLA JAKOŚĆI ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w specyfikacji.  
Przestrzegać  należy  wymagań  stawianych  przez  Aprobaty  Techniczne,  instrukcje  producenta.  

o) Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót (odbiór  częściowy) 
przeprowadza się w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy jest niemożliwy  lub utrudniony). 
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Badania wykonuje się podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5oC. Wyniki badań należy 
wpisać do dziennika budowy.  

Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej następujące dokumenty:  
g) zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy  
h) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie podłoża,   
i) prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych oraz innych robót zanikających  
j) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów.  

OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
             Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji. Jednostką  obmiaru  jest  sztuka (element)   

ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji. Sprawdzeniu 
podlegają:  

- sprawdzenie wyglądu dostarczonego elementu (okna, ścianki, drzwi) – badania te należy wykonywać przez oględziny  i 
porównanie wyników z odpowiednią Aprobatą oraz dokumentacją projektową,  
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego zamontowanych elementów. Na powierzchni zamontowanej ścianki, okna lub   
drzwi nie dopuszcza się miejscowych wypukłości i wklęsłości zauważalnych z odległości do 5m. Styki elementów powinny być proste i 

jednakowej szerokości. Niedopuszczalne jest występowanie przerw w ciągłości spoin i uszczelek oraz nie przyleganie uszczelek do 
elementów,  

- sprawdzenie sprawności otwierania skrzydeł okiennych i drzwiowych.  
Odbiorowi podlega:   
- zgodność wykonania robót z projektem,  
- jakość wykonanych robót,  
- ilość wmontowanych elementów w zakresie zgodności z PN.    

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

  

66. PN-B- 02151-3:1999  
  
  

67. PN-EN 20140-3:1999  
  
  
  

68. PN-ENISO717-1:1999  
  
  

69. PN-EN 1363-1:2001  

70. pr EN 1364-4:2001  

71. PN-B-02851-1:1997  

72. PN-90/B-02867  
  

73. PN-88/B-10085  
  

74. PN-88/B-10085/A2  

75. PN-B-13079:1997  
  

76. PN-B-13083:1997  

77. PN-90/H-04606/02  

78. PN-76/H-04606/03  
  

79. PN-80/H-97023 80.  81. PN-EN 515:1996  
  

82. PN-EN 573-3:1998  

83. PN-EN 755-1:2001  
  

84. PN-EN 755-2:2001  
  

85. PN-EN 12150-1:2002  
  

86. PN-EN 12153:2002  
  

87. PN-EN 12154:2002 88. PN-EN 12155:2002  
  

89. PN-EN 12179:2002 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w 
budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz 
izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania Akustyka 
– Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne 
izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych  

Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjność od dźwięków 
powietrznych  
Badania odporności ogniowej. Część 1: Wymagania ogólne  Badanie 
odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 4:  Ściany kurtynowe – 
częściowa konfiguracja  
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej 
elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja Ochrona 
przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania 
ognia przez ściany  
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Stolarka budowlana. Okna i 
drzwi. Wymagania i badania  
Stolarka budowlana. Okna i 
drzwi. Wymagania i badania 
(Zmiana A2)  
Szkło budowlane. Szyby 
zespolone  
Szkło budowlane bezpieczne  
Aluminium i stopy aluminium. 
Metody badań własności 
anodowych powłok tlenkowych. 
Badanie stopnia uszczelnienia  
Aluminium i stopy 
aluminium. Metody badań 
własności anodowych 
powłok tlenkowych. Badanie 
odporności na korozję 
Ochrona przed korozją. 

Anodowe powłoki tlenkowe na aluminium  Aluminium i stopy 
aluminium. Wyroby przerobione plastycznie.  
Oznaczenia stanów.  
Aluminium i stopy aluminium. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów 
przerobionych plastycznie. Skład chemiczny  
Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane.  
Warunki techniczne kontroli i dostawy  
Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane.  
Własności mechaniczne.  
Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkło 
sodowo-wapniowo-krzemowe. Część 1: Definicja i opis Ściany 
osłonowe. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania Ściany 
osłonowe. Wodoszczelność. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja  
Ściany osłonowe. Wodoszczelność. Badania laboratoryjne pod ciśnieniem 
stałym  
Ściany osłonowe. Odporność na napór wiatru. Metoda badania  
Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja  
  

     -  PN-B-02151-3:1999 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.  

   

  

 
  

ST/B - 0.9                 ROBOTY TYNKARSKIE (CPV 45262340-6, CPV 45431200-9, CPV 45410000-4)  

  

 WSTĘP 4. Przedmiot i zakres specyfikacji  

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich dla zadania: ,,Przebudowa  
i rozbudowa budynku świetlicy o pomieszczenie izby rybackiej w m. Miejsce, ul. Parkowa, gm. Świerczów”  

 
Zakres robót objętych ST  
  

Tynki wewnętrzne cementowo - wapienne  

Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe dekoracyjne ( wg ST/B-0.13)  

 Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  i 
określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.   

 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupy  Klasy  Kategorie  Opis  

45400000-1    

  

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych  

  45410000-4    Tynkowanie   

45300000-0      Roboty w zakresie instalacji budowlanych  

  45320000-6    Roboty izolacyjne   

    45324000-4  Tynkowanie  

  

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:  
u) Cement i wapno, które powinny spełniać wymagania podane w normach  

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy a w szczególności:  
 a. 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   
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b. przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o średnicy poniżej 0,05 mm  nie 
powinna być większa niż 1% masy cementu  

c. do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek średnioziarnisty.  

 Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 mm  

Gips szpachlowy do wykonania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej normy państwowej  i 
spełniać w szczególności następujące wymagania:  

 
1. wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) – nie mniej niż 5 MPa  

2. odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm – 0%  

3. początek wiązania po 30-60 min.  

4. ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Vicata – nie więcej niŜ 0,5 g  

5. gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań normy  

Gotowe suche zaprawy tynkarskie  

Woda zarobowa - powinna spełniać wymagania podane w normie  

Perforowane kątowniki aluminiowe do wzmacniania naroży pionowych  

Tkanina z włókna szklanego – powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P-85010  

             Listwy tynkarskie kierunkowe, narożnikowe i dylatacyjne  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych  na plac 
budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.  

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt:  

c) urządzenia do przygotowania zaprawy  

d) narzędzia ręczne  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu  na 
jakość i środowisko wykonywanych robót.  

Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu  do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. Wykonawca 
jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie  na jakość robót i 
właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą  spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  

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

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT TYNKARSKICH 1. Zalecenia ogólne  

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 skurczu murów lub skurczu ścian  betonowych tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu robót stanu surowego.   

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi  spadek 
poniżej 0 C.W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu  odpowiednich środków 
zabezpieczających.   

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki 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.   
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2. Zakres robót przygotowawczych   

Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju podłoża:   

W murze ceglanym spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm.   

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy  z rdzy i 
substancji tłustych  

Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą  

Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie  

Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami a następnie oczyścić z pyłu i kurzu.  

3. Zakres robót zasadniczych  Tynki cementowe i cementowo- wapienne  

Układanie różnego rodzaju tynków składa się z kilku faz:  

Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5 m wzdłuż  długości i 
wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką  gwoździ. Następnie 
między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnią placków. Pasy te  spełniają rolę prowadnic przy 
narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast pasów prowadzących można  używać prowadnice drewniane lub stalowe.  

Wykonania obrzutki. Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3÷4 mm  na ścianach i 4 
mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub półcementowej obrzutki powinna wynosić 10÷12  cm zanurzenia stożka.  

Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwę tynku  wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu  jej wodą. 
Grubość narzutu powinna wynosić 8÷15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia  stożka. Po naniesieniu 
narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac  w kształcie kątownika.  

Wykonania gładzi. Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie  oczek 0,25÷0,5 
mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1÷3 mm. Zaprawę narzuca  się ręcznie i rozprowadza 
pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od  rodzaju wykończenia tynku. W czasie 
zacierania należy zwilżyć tynk, skrapiając go wodą za pomocą pędzla.  

W przypadku tynków kat. II narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro, w przypadku tynków kat. III  - na gładko. 
Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę.   

W czasie wysychania i dojrzewania ułożonego tynku należy zapewnić odpowiednią, swobodną cyrkulację powietrza.  W 
pomieszczeniach wytynkowanych należy zapewnić temperaturę powyżej 5oc; Po wyschnięciu tynku, przynajmniej  po 14 dniach 
(w zależności od warunków pogodowych) można powierzchnię tynku poddać dalszej obróbce:   

malować, tapetować, okładać różnymi okładzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak należy pamiętać,  że 
powierzchnia tynku powinna być zagruntowana odpowiednim środkiem (najlepiej - polecanym przez  producenta tynku) przed 
przystąpieniem do dalszej obróbki  

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne  

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili  przyklejenia 
styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5 ºC i nie wyższej  niż 20 ºC. Jeżeli jest 
zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 ºC w przeciągu 24 h, to nie należy przyklejać  tkaniny zbrojącej nawet, jeżeli 
temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5 ºC   

Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwą o grubości około mm, 

rozpoczynając od góry ściany pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy   

klejącej należy natychmiast wciskać w nią tkaninę szklaną za pomocą packi stalowej. Tkanina szklana powinna być  napięta i całkowicie 
wciśnięta w masę klejącą. Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojącej w taki sposób, że nakłada  się ją na styropian nie pokryty 
masą klejąca, którą następnie nanosi się jednorazowo na tkaninę. Sąsiednie pasy tkaniny  powinny być nanoszone na zakład nie mniejszy 
niż 50 mm w pionie i poziomie. W części parterowej i części  cokołowej ocieplanych ścian należy zastosować dwie warstwy tkaniny. 
Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny  być wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny 
o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona  na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ją wywinąć na 
ścianę sąsiednią pasem  o szerokości około 15 cm. W taki sam sposób należy wywinąć tkaninę na ościeża okienne i drzwiowe.   

Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5mm.  Wyprawy tynkarskie: 
stosować zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB.   

W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne należy stosować perforowane kątowniki aluminiowe o 
wymiarach 25x25 mm do wzmacniania naroży pionowych na parterze przy ościeżach drzwi balkonowych oraz drzwiach wejściowych do 
budynku.   

Wyprawy tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkaniną szklaną. Prace te należy 
prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5 ºC i nie wyższej niż 25 ºC zwłaszcza, jeśli elewacje są nasłonecznione. Niedopuszczalne jest 
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wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeśli jest zapowiadany spadek temperatury 
poniżej 0 ºC w ciągu 24 h.   

W miejscach występowania boni, należy je wykonać przez przesuwanie w świeżym narzucie, wzdłuż zaznaczonych linii, listew 
drewnianych lub metalowych.  

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT TYNKARSKICH 1. Ogólne zasady kontroli jakości 
robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania 
ogólne".  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem 
budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki 
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  

Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania:  

Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną  

Sprawdzenie materiałów  

Sprawdzenie podłoży  

Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża  

Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych  

Sprawdzenie grubości tynku  

Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków  

Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych  

  

Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych podano w tabeli:   

  

Kategoria 
tynku  

Odchylenie 
powierzchni 

tynku  
od płaszczyzny 

i odchylenie  
krawędzi od 

linii prostej  

Odchylenie powierzchni i 
krawędzi od kierunku 

pionowego  

Odchylenie 
powierzchni i 

krawędzi od 
kierunku poziomego  

Odchylenie 
przecinających się  
płaszczyzn od kąta  

przewidzianego w 
dokumentacji  

II  Nie większe 4  

mm na długości 
łaty   

Nie większe niż 3mm na 

1m  
Nie większe niż 4 
mm na 1m i ogółem 
nie więcej niż 10 na 
całej powierzchni 
między przegrodami  
pionowymi (ściany, 
belki itp.)  

Nie większe niż 4 

mm na 1 m  

III   Nie większe 

niż 3 mm i w 
liczbie nie 

większej niż 3 
na całej 
długości łaty 

kontrolnej 2m.  

Nie większe niż 2 mm na  

1m i ogółem nie więcej niż 
4mm w pomieszczeniach 
do 3,5m wysokości oraz nie 
więcej niż 6mmw  
pomieszczeniach powyżej  
3,5m wysokości  

Nie większe niż 3 
mm na 1m i ogółem 
nie więcej niż 6 na 
całej powierzchni 
między przegrodami  
pionowymi (ściany, 
belki itp.)  

Nie większe niż 3 

mm na 1 m  

IV   Nie większe 

niż 2 mm i w 
liczbie nie 

większej niż 2 
na całej 
długości łaty 

kontrolnej 2m.   

Nie większe niż 1,5mm na  

1m i ogółem nie więcej niż 
3mm w pomieszczeniach 
do 3,5m wysokości oraz nie 
więcej niż 6mmw  
pomieszczeniach powyżej  
3,5m wysokości  

Nie większe niż 
2mm na 1m i 
ogółem nie więcej 
niż 3mm na całej 
powierzchni między 
przegrodami  

Nie większe niż 

2mm na 1m  
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pionowymi (ściany, 
belki itp.)  

  

2. Kontrole i badania laboratoryjne  

• Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST oraz 
wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi 
pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.  

• Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w 

formie określonej w PZJ  

3.  Badania jakości robót w czasie budowy  

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.  

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.  

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru  i muszą 
posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  

Jednostki obmiarowe:  

W m2 mierzy się:  

a. powierzchnię poszczególnych rodzajów tynku  

W m mierzy się  

b. długość listew narożnikowych   

ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości.  

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi 
(PN, EN-PN).  

Do odbioru całości zakończonych robót tynkowych Wykonawca obowiązany jest przedstawić projekt techniczny dla oceny 
zgodności wykonania tynków z dokumentacją oraz dodatkowo:  

c. Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów  

d. Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót Tynki 
powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia.  

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich część należy uznać za niezgodne z normami.  

W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu wymaganiom norm  i 
przedstawić je do ponownego odbioru. PRZEPISY ZWIĄZANE   

 PN-B-10107:1998    Tynki i zaprawy budowlane   

 PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych   

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

 PN-75/C-04630    Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania   
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WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB  

Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów   

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim.  

  

ST/B - 0.10 OKŁADZINY ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I SUFITÓW (CPV 45431200-9, CPV 45410000-4)  

1.WSTĘP  

1. Przedmiot Specyfikacji technicznej  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych wykonaniem okładzin ścian 
wewnętrznych .  

2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
zrealizowane w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy o pomieszczenie izby rybackiej w m. Miejsce, ul. 
Parkowa, gm. Świerczów”  

  
1.3  Zakres robót objętych ST  

” w zakresie wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem okładzin ścian wewnętrznych i sufitów.:  

 •  płytki ceramiczne – okładzina ścian  
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi w ST „Wymagania  ogólne”  

1. Ogólne wymagania dotyczące Robót   

2. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową oraz ST  
  

OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Okładziny ceramiczne ścian wewnętrznych.  
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót okładziny  ścian obłożonych ceramiką.  
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie 

oraz wykonania robót zawartych w  PB,  PW, związanych z ułożeniem płytek na ścianach. Ustalenia zawarte  w specyfikacji mają 
zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze następujących robót:  
- sprawdzenie  i  przygotowanie  powierzchni  podkładów cementowo- wapiennych,                                                                 
- ułożenie  płytek,  
- spoinowanie  płytek.  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi PN.  
Opis wykładziny ściany wewnętrznej.   

W pomieszczeniach, w których wymagana jest zmywalność na ścianach, do wysokości 200 cm ułożyć kafelki ceramiczne. Kafelki 
należy kleić klejem do podłoża z tynku cementowo - wapiennego (po uprzednim zagruntowaniu preparatem np. ATLAS UNI- GRUNT ), a 
nie do wyprawy gipsowej.   
3. OPIS MATERIAŁÓW. materiał 
gruntujący  

ATLAS UNI-GRUNT przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych  i 
osłabionych podłoży, wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, 
cementowych i cementowo-wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu 
materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. Emulsja jest doskonałym środkiem do przygotowania podłoża przed wykonaniem 
okładzin ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki, podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, tapet , itp. ATLAS UNI- GRUNT 
nadaje się także do gruntowania płyt paździerzowych i drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem okładzin ceramicznych. 
Może służyć również do wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach - poprawia odporność wylewki na pylenie i ułatwia 
jej czyszczenie. Podłoża gipsowe przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi należy gruntować, stosując się do zaleceń producenta 
farby lub używając rozcieńczonej farby. Emulsji ATLAS UNI-GRUNT można używać na suchym podłożu, wewnątrz i na zewnątrz 
budynków.  
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listwy narożnikowe + akcesoria  
Listwy i wkręty szybkiego mocowania TN dowolnego producenta np. wkręt mocujący do obciążeń do 80N/szt.(8 kg/szt.). Wkręty do 
metalu, oksydowane lub ocynkowane. Inne akcesoria systemowe zgodnie z wskazaniami producenta (uchwyty, wieszaki noniuszowe itp.).  
akryl  

Plastyczno-elastyczny uszczelniacz, na bazie dyspersji akrylowych. Doskonała przyczepność do wszelkich podłoży porowatych 
stosowanych w budownictwie. Łatwa obróbka, duża trwałość barwy, daje się malować po utwardzeniu. Nie może być poddawany stałemu 
działaniu wilgoci. Stosować wewnątrz budynków. Zastosowanie: wypełnianie wszelkiego rodzaju szczelin w betonie, murze i tynku; 
spoinowanie płyt kartonowo- gipsowych; wypełnianie spoin wokół ram drewnianych i metalowych; wypełnianie szczelin przy listwach, 
parapetach, sufitach, schodach, itp.; spoinowanie fug o ruchomości maksymalnie do 15 %; uszczelnianie fug w ścianach z gazobetonu.   
silikon uniwersalny  
Jednoskładnikowy trwale elastyczny uszczelniacz silikonowy, o utwardzaniu kwaśnym. Doskonała przyczepność do podłoży porowatych i 
nieporowatych m.in. do cegły, drewna, ceramiki sanitarnej, szkła. Nie stosować do PCV i wyrobów akrylowych, w tym do szklenia okien 
malowanych farbami akrylowymi. Zastosowanie: spoiny połączeniowe między materiałami budowlanymi  i wykończeniowymi; fugowanie 
płytek ceramicznych; elastyczne spojenia w szklarstwie i konstrukcjach metalowych; szklenie okien (uszczelnienia między ramą drewnianą 
niemalowaną lub malowaną farbami alkidowymi, a szkłem); spoiny w pomieszczeniach chłodniczych i w produkcji kontenerów; 
uszczelnienia w instalacjach klimatyzacyjnych.  
płytki ceramiczne ścienne   
Płytki ceramiczne  o wymiarach 20x20cm.  
Płytki posiadają parametry zgodne z normą PN-ISO 13006:2001, wg załącznika G – „Płytki ceramiczne prasowane na sucho  o małej 
nasiąkliwości wodnej” E<=0,5%, Grupa B Ia UGL.  
klej  
Zaprawa klejowa przeznaczona jest do przyklejania ściennych i podłogowych płytek ceramicznych (glazura, terakota, klinkier, gres) oraz 
nienasiąkliwych płytek cementowych, betonowych i z kamienia naturalnego. Podłoże dla zaprawy mogą stanowić:  
tynk cementowy, cementowo-wapienny, gipsowy, beton, gazobeton, jastrych cementowy bądź anhydrytowy oraz surowa powierzchnia 
wykonana z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. Zaprawa jest materiałem 
budowlanym o wszechstronnym zastosowaniu. Nadaje się także do wyrównywania i szpachlowania powierzchni oraz do murowania. Można 
jej używać wewnątrz i na zewnątrz budynku, stosując warstwę o grubości 2÷5 mm.  
fuga  
Zaprawa przeznaczona jest do barwnego wypełniania spoin o szerokości 2÷6 mm, w ściennych i podłogowych okładzinach wykonanych z: 
płytek ceramicznych (glazura, terakota, gres), płytek z kamienia naturalnego i aglomeratów kamiennych oraz płytek betonowych i mozaiki 
ceramicznej. Stosuje się ją do fugowania okładzin przyklejonych na stabilnych, ściennych płytach drewnopochodnych i gipsowo-
kartonowych, na podłożach wykonanych w systemie ogrzewania podłogowego lub ściennego. Zalecana jest w pomieszczeniach suchych, 
wilgotnych i mokrych, na tarasach, balkonach i elewacjach budynków. Zaprawa można stosować do wypełniania spoin w nowych 
okładzinach oraz do uzupełniania lub wymiany fug w okładzinach odnawianych. Zaprawa wraz z kolorowym silikonem sanitarnym 
stanowią komplet wyrobów do profesjonalnego wykańczania różnego rodzaju okładzin. Można jej używać wewnątrz i na zewnątrz 
budynków.   
4. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW.  
Transport wewnętrzny:   

- poziomy ręczny,  pionowy wyciągiem lub ręczny.  
Transport zewnętrzny:    

- samochód ciężarowy do  10 t,  
Uwaga:  unikać  uszkodzeń  worków z cementem.  
Unikać uszkodzeń płytek ceramicznych, chronić przed pęknięciem.  
Fugę i zaprawę klejącą należy przechowywać w ogrzewanych, zadaszonych pomieszczeniach oraz chronić przed wilgocią. Płytki 
ceramiczne przechowywać w oryginalnych opakowaniach producenta.  
5.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT.  
Warunki przystąpienia do robót.   

- Roboty  należy rozpocząć  po wykonaniu i odbiorze warstw izolacji akustycznej i termoizolacji ze styropianu na gruncie, 
stropie i stropodachu.  
- Podłoże  musi  być  czyste, odtłuszczone, równe, nośne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, kurzu, olejów, - 
Temperatura  powietrza  nie  powinna  być  niższa  niż  5o C i wyższa niż 25 C.  
- Materiały  używane  do  wykonania posadzki betonowej  należy  chronić  przed  mrozem i wilgocią. Wilgotność  podkładu  nie  
może  przekraczać  3%.  

Czynności przygotowawcze.  
Przed  przystąpieniem  do  prac  należy:  

- dokładnie  oczyścić  podłoże. Sprzęt.  
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Ogólne  warunki  stosowania  sprzętu  podano  w  specyfikacji.  Wymagania  ogólne.  
- Naczynia,  
- Szpachle metalowe i plastikowe,  
- Naczynia,  
- Paca zębata,  
- Pędzle,  
- Wiertarka,  mieszadło  ocynkowane,  
- Naczynia  do  wody  i  zapraw,  
- Kielnia,  packa  zębata, szpachla,  
- Narzędzia  do  przecinania  płyt gresowych, -  Łaty, Poziomice, -  Gąbki.  
- Naczynia  do  wody  i  zapraw,  
- Wałki,  pędzle,  
- Łaty,  poziomice,  
- Packa  do  fugowania,  packa  gąbkowa, -   Pistolet  do  wyciskania  mas  uszczelniających, -  Drabiny.  
- Deska  szlifierska, Układanie płytek.  
- Należy  wyznaczyć  układ  płytek  w  pomieszczeniu,  sprawdzić  poziomy  względem  posadzki.   Układanie zacząć od części  
pomieszczenia  najbardziej eksponowanego. W  dylatacjach  zamontować  należy  listwy  dylatacyjne.  
- Przygotowanie zaprawy:  

zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody (w proporcji 0,21÷0,24 l wody na 
1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, za 
pomocą wiertarki z mieszadłem.  Zaprawa nadaje się do użycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowaną 
zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin. Stosując zaprawę z dodatkiem emulsji elastycznej, suchą mieszankę należy wsypać 
do wodnego roztworu emulsji, sporządzonego zgodnie  z instrukcją znajdującą się na jej opakowaniu. Dalsze czynności należy 
wykonać tak, jak w poprzednim przypadku. Zaprawę przygotowaną z dodatkiem emulsji elastycznej  należy zużyć w ciągu ok. 2 
godzin.  

- Sposób użycia zaprawy:  
Zaprawę stosuje się w cienkowarstwowej metodzie układania płytek. Należy nanieść ją na przygotowane podłoże gładką pacą stalową, 
a następnie równomiernie rozprowadzić i wyprofilować (możliwie w jednym kierunku), używając pacy ząbkowanej. Nie należy 
jednorazowo nakładać zaprawy na zbyt dużą powierzchnię, ponieważ po rozprowadzeniu zachowuje swoje właściwości klejące przez 
około 10÷30 minut (w zależności od parametrów podłoża i otoczenia). Aby sprawdzić czy możliwe jest jeszcze przyklejanie płytek, 
zaleca się przeprowadzić test polegający na przyciśnięciu palców ręki do nałożonej wcześniej zaprawy. Jeżeli klej pozostaje na 
palcach, wówczas można przyklejać płytki. Gdy palce są czyste, należy usunąć starą warstwę kleju i nanieść nową. Po rozprowadzeniu 
zaprawy należy przyłożyć płytkę  i dokładnie docisnąć ją do podłoża. Ilość zaprawy nanoszonej na podłoże powinna być tak dobrana, 
aby po dociśnięciu płytki powierzchnia jej styku z klejem była równomierna i możliwie jak największa (min. 2/3 powierzchni płytki). 
W przypadku płytek układanych na podłogach oraz okładzin wykonywanych na zewnątrz zaleca się, aby powierzchnia sklejenia była 
całkowita. Czas korygowania położenia płytki wynosi około 10 minut od momentu jej dociśnięcia. Jeżeli zaplanowano fugowanie 
okładziny, to w trakcie wykonywania prac należy ze spoin na bieżąco usuwać nadmiar zaprawy klejącej, pojawiającej się przy 
dociskaniu płytek. Użytkowanie posadzki lub fugowanie okładziny można rozpocząć po stwardnieniu zaprawy, nie wcześniej niż po 
24 godzinach od przyklejenia płytek. Wytrzymałość użytkową zaprawa osiąga po upływie 3 dni. Nie należy moczyć płytek przed 
klejeniem!  

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.  
Spoinowanie.  

- Przygotowanie płytek do fugowania:  
przed przystąpieniem do fugowania, spoiny należy starannie oczyścić z kurzu oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Spoina miedzy 
płytkami powinna być jednakowej głębokości, dlatego w trakcie układania płytek należy na bieżąco usuwać ze spoin nadmiar zaprawy 
klejącej. Spoinowanie okładziny można rozpoczynać po stwardnieniu zaprawy klejącej użytej do jej przyklejenia, nie wcześniej niż po 
24 godzinach. Bezpośrednio przed przystąpieniem do fugowania powierzchnię płytek należy oczyścić wilgotną gąbką oraz lekko 
zwilżyć same spoiny (zwłaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po całkowitym wyschnięciu zaprawy klejącej lub w przypadku 
remontów - w miejscach po starej fudze). Nadmiernie chłonne płytki (np. z marmuru) mogą ulegać przebarwieniom. W związku z 
tym, przed właściwym spoinowaniem okładziny zaleca się wykonanie próby fugowania na niewielkim odcinku spoiny.  

- Przygotowanie zaprawy:  
zaprawę przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia  z odmierzoną ilością wody (w proporcji 0,30÷0,33 l. 

wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tą można wykonać ręcznie bądź 
mechanicznie.  Zaprawa nadaje się do pracy po upływie ok. 5 minut i po  powtórnym wymieszaniu. Tak przygotowaną zaprawę należy 
wykorzystać w ciągu ok. 2 godziny.  - Sposób użycia fugi:  
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zaprawę wprowadza się głęboko i szczelnie w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Po wstępnym związaniu zaprawy 
można przystąpić do czyszczenia powierzchni. Wykonuje się je używając wilgotnych, twardych gąbek o większych porach lub pacy z 
gąbką. Zbytnie nasączanie powierzchni spoiny wodą może powodować wypłukiwanie pigmentów i wymywanie świeżej fugi. W końcowym 
etapie prac pielęgnacyjnych zaleca się stosowanie odpowiednich ściereczek lub drobnoporowatych, sztywnych gąbek. Nie wolno czyścić 
płytek "na sucho", ze względu na niebezpieczeństwo zmiany koloru pod wpływem wcierania suchej zaprawy w wilgotną fugę. Aby 
zachować optymalne warunki wiązania zaprawy należy przez kilka pierwszych dni utrzymywać świeże fugi lekko wilgotne, np. poprzez 
zraszanie lub przemywanie powierzchni czystą wodą. Rzeczywisty kolor fugi ustala się po jej wyschnięciu, po około 2-3 dniach. Uwaga. Ze 
względu na możliwość wystąpienia niewielkich różnic w kolorze zaleca się w danym miejscu stosować zaprawę o tej samej dacie i numerze 
zasypu. Fugę należy chronić przed zbyt intensywnym wysychaniem. Do spoinowania okładzin wykonanych na zewnątrz można przystąpić 
w takim momencie, by co najmniej przez pierwsze trzy dni wiążąca zaprawa nie była narażona na opady atmosferyczne, niskie temperatury 
(poniżej +5°C) i dużą wilgotność powietrza. Nie zastosowanie się do powyższych uwag, a także zastosowanie niewłaściwej ilości wody do 
przygotowania zaprawy może prowadzić do pogorszenia jej parametrów i powstania przebarwień. Różnice w głębokości spoin, różne 
rodzaje ceramiki, a także zbyt wczesne zmywanie okładziny mogą powodować powstanie na powierzchni fugi efektu nierównomiernego 
odcienia koloru. W spoinach znajdujących się w miejscach szczególnych okładziny (narożniki zewnętrzne i wewnętrzne, dylatacje) należy 
stosować odpowiednie listwy wykończeniowe, np. flizówki lub wypełnienie materiałami trwale elastycznymi, np. silikonem. W celu 
ograniczenia nasiąkliwości fugi i zwiększenia jej odporności na zabrudzenia zaleca się (po jej całkowitym wyschnięciu, tj. po ok. 2 
tygodniach) zastosowanie środka ochronnego. Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie 
zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

           Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w specyfikacji.  
Przestrzegać należy wymagań stawianych przez Aprobaty Techniczne oraz instrukcji producentów  materiałów wykorzystanych do 
robót.  
Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót (odbiór częściowy przeprowadza się w 
odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony).   
        Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej następujące   dokumenty: d) 

zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy  
protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie podłoża, prawidłowe wykonanie 
każdej z warstw podkładowych oraz innych robót zanikających  
protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów.  

7. OBMIAR ROBÓT.  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji. Jednostką obmiaru jest 1m2 wykonanej okładziny.                   
8. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU ROBÓT.  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji (pkt 6) Sprawdzeniu podlegają:  
- odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę,  
- poprawność zagruntowania podłoża i izolacji urządzeń,  
- zgodność wykonania okładziny z PW, PN,  
- prawidłowość ukształtowania okładziny (w tym poziomy, prostoliniowość, zachowanie szerokości spoin), W wyniku odbioru 
należy:  
- sporządzić protokół odbioru robót, - dokonać wpisu do dziennika budowy.  

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami  PB,   
PW,  ST  
9. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

PN-EN 197-1 Cement-Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku,  
PN-88/B-32250  -  Woda  do  betonów  i  zapraw.  

               PN-EN 1081:2001/Apl:2003,  
PN-B02854:1996/Apl:1998, aa) 
 PN-88/B-32250  -  Woda  do  betonów  i  zapraw,  
PN-EN 12004:2002 – Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne, PN-B-10107:1998  Zaprawy  do  płytek  mineralnych, 
PN-EN   87 Płyty i płytki ceramiczne - definicje,  klasyfikacja, PN-EN 101 Płyty i płytki ceramiczne - oznaczanie  twardości, 
PN-EN 176 Płyty i płytki ceramiczne - prasowane  na  sucho  o  małej  nasiąkliwości  wodnej  ( E<3%,  E=3% ), PN-EN ISO 
10545 Płyty i płytki ceramiczne, Karty katalogowe producentów sufitów podwieszonych i okładzin.  
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ST/B - 0.11  ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA PODŁÓG (CPV 45431200-9, CPV 45432111-5)  

1.WSTĘP  

4. Przedmiot Specyfikacji technicznej  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych wykonaniem posadzek.  

5. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
zrealizowane w ramach zadania: „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy o pomieszczenie izby rybackiej w m. Miejsce, ul. 
Parkowa, gm. Świerczów”  

 
1.3  Zakres robót objętych ST  
  

          w zakresie wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem posadzek:  
 Posadzki cementowe 
 Płyty OSB 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi w ST „Wymagania  ogólne”  

6. Ogólne wymagania dotyczące Robót ii) Ogólne wymagania dotyczące 

Robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową oraz ST  

OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

2.1 Podbudowy posadzek  
 Podkład z jastrychu  cementowego na gruncie.   

W ST omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykonania podkładu z jastrychu cementowego na  
gruncie i stropie.. Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy  na wykonanie 

oraz wykonania robót zawartych w  PB,  PW.  
Ustalenia zawarte w specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze następujących robót: -  

sprawdzenie i przygotowanie podłoża pod jastrych cementowy, -  wylanie podkładu betonowego, -  
wykonanie dylatacji.  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi PN.  
Masa samopoziomująca.  

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wypoziomowania posadzek masą samopoziomującą. Specyfikacja techniczna jest 
dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robót zawartych w  PB,  PW.  
Ustalenia zawarte w specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze następujących robót: -  

sprawdzenie  i  przygotowanie  wylanie masy samopoziomującej.  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi PN.  
2.2. Posadzki.  
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z posadzkami cementowymi.  Specyfikacja 
techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robót 
zawartych w  PB,  PW.  
Ustalenia zawarte w specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze następujących robót: - 

sprawdzenie  i  przygotowanie  podłoża  pod  posadzkę,  
- położenie  substancji gruntującej,  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi PN.  
3. OPIS MATERIAŁÓW.  
cement portlandzki  
 Cement portlandzki klasy wytrzymałościowej 32,5 o wysokiej wytrzymałości wczesnej (R) produkowany jest w Cementowni 
Górażdże. Głównym składnikiem cementu CEM I 32,5R jest klinkier portlandzki (≥95%) oraz regulator czasu wiązania (do 5%).  

piasek  

   Piasek rzeczny, spełniający wymagania PN.   
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jastrych cementowy  
W produkcji zapraw jastrychowych ze spoiwem cementowym dominuje ciągle jeszcze mieszanka składająca się z cementu workowanego i 
luźnych dodatków, która jest przygotowywana na miejscu budowy. Do wykonania dużych powierzchni dostępne są także prefabrykowane 
zaprawy suche i mokre oraz składniki dostarczane w silosach dwukomorowych. Jako domieszki stosowane mogą być wszystkie domieszki 
do jastrychów cementowych. W celu ograniczenia zużycia wody i zapewnienia możliwie najmniejszego kurczenia się podkładu, zaleca się 
stosowanie domieszek o względnie dużym uziarnieniu, o możliwie małej zawartości komponentów, które mogą zostać łatwo wypłukane 
przed stężeniem zaprawy. Maks. wielkość uziarnienia domieszki nie powinna przekroczyć 8 mm przy grubości jastrychu do 40 mm oraz 16 
mm przy grubości jastrychu powyżej 40   
mm. Ponadto zaleca się zachowanie niskiej wartości wskaźnika wodno-cementowego wzgl. możliwie niską zawartość kleju cementowego. 
Nie należy zatem próbować uzyskać wymaganej wytrzymałości jastrychu poprzez dodanie dużej dawki cementu. Zaprawy o dużej 
zawartości kleju cementowego kurczą się silniej i dlatego łatwo powstają w nich pęknięcia. Wymaganą wytrzymałość uzyskuje się w 
pierwszej linii poprzez zachowanie niskiej wartości wskaźnika wodno-cementowego  i dzięki prawidłowej strukturze uziarnienia 
domieszek. Mieszanie poszczególnych komponentów powinno odbywać się zawsze maszynowo ponieważ skład zaprawy określa 
właściwości gotowego wyrobu. Dlatego przy sporządzaniu mieszanek na miejscu budowy należy szczególnie pamiętać o dokładnym 
dozowaniu wszystkich składników i zachowaniu jednolitej jakości.   
Właściwości techniczne jastrychów ze spoiwem cementowym można poza tym regulować poprzez stosowanie dodatków,  dzięki którym 
dostraja się parametry jastrychu do konkretnych wymagań.   
.    
4. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW.  
Transport wewnętrzny:   

- poziomy ręczny,  pionowy wyciągiem lub ręczny.  
Transport zewnętrzny:    

- samochód ciężarowy do  10 t,  
- samochód ciężarowy (wywrotka) do transportu piasku.  
Uwaga:  unikać  uszkodzeń  worków z cementem.  

Cement należy przechowywać w ogrzewanych, zadaszonych pomieszczeniach oraz chronić przed wilgocią. Unikać uszkodzeń 
rolek wykładziny   
Wykładzinę PCV, klej do wykładziny i materiał gruntujący przechowywać w oryginalnych opakowaniach producenta. Rolki  z 
wykładziną powinny być przechowywane w pionie lub poziomo w jednej warstwie.  
Unikać uszkodzeń płytek gresowych, chronić przed pęknięciem.  
Fugę i zaprawę klejącą należy przechowywać w ogrzewanych, zadaszonych pomieszczeniach oraz chronić przed wilgocią. Płytki gresowe 
przechowywać w oryginalnych opakowaniach producenta  

  

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT.  
  

Warunki przystąpienia do robót.   

- Roboty  należy rozpocząć  po wykonaniu i odbiorze warstw izolacji akustycznej i termoizolacji ze styropianu na gruncie, stropie i 
stropodachu.  

- Podłoże  musi  być  czyste, odtłuszczone, równe, nośne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, kurzu, olejów, - Temperatura  
powietrza  nie  powinna  być  niższa  niż  5oC i wyższa niż 25oC.  

- Materiały  używane  do  wykonania posadzki betonowej  należy  chronić  przed  mrozem i wilgocią.  
Wilgotność  podkładu  nie  może  przekraczać  3%.  
  

Czynności przygotowawcze.  
Przed  przystąpieniem  do  prac  należy:  

- dokładnie  oczyścić  podłoże.  
- Sprzęt.  

Ogólne  warunki  stosowania  sprzętu  podano  w  specyfikacji.  Wymagania  ogólne.  
- Betoniarka,  
- Miksokret,  
- Naczynia,  
- Szpachle metalowe i plastikowe,  
- Łopaty, grabie,  

i) Piła diamentowa do nacięcia dylatacji.  
- Podgrzewarka termiczna,  
- Naczynia,  
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- Narzędzia  do  cięcia wykładziny PCV,  
- Paca zębata,  
- Pędzle,  
-            Spawarka do PCV.  
- Wiertarka,  mieszadło  ocynkowane,  
- Naczynia  do  wody  i  zapraw,  
- Kielnia,  packa  zębata, szpachla,  
- Narzędzia  do  przecinania  płyt gresowych, -   
- Poziomice, -  Gąbki.  

Wykonanie  wylewki cementowej (według PW)  
Roboty należy rozpocząć po wyprowadzeniu wszystkich instalacji.  Prace  przy posadzce betonowej  należy  wykonywać  

pod  nadzorem  uprawnionego kierownika budowy w oparciu o szczegółowe instrukcje producenta. Po dokładnym wysprzątaniu 
podłoża przystąpić do mieszania piasku z wodą i cementem w odpowiednich proporcjach.  Zaprawę nakładać na podłoże przy użyciu 
miksokreta, stopniowo rozprowadzać ją równomiernie po całej powierzchni, używając w tym celu łopat i grabi. Na koniec wyrównać 
powierzchnię betonu. Beton na gruncie  wypoziomować,  a na stropodachu zachować odpowiedni spadek. Dwa dni po wylaniu 
posadzek naciąć szczeliny dylatacyjne, dzieląc płytę odpowiednio na pola:  
- Płyty na gruncie 3,5x3,5m,  

Po  wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej  uprzątnąć stanowisko robocze. 
Wykonanie  warstwy z masy samopoziomującej  (zgodnie z PW).  

Roboty należy rozpocząć po wyprowadzeniu wszystkich instalacji.  Prace    należy  wykonywać  pod  nadzorem  uprawnionego 
kierownika budowy w oparciu o szczegółowe instrukcje producenta.  
Po dokładnym wysprzątaniu posadzki betonowej nanieść przy pomocy pędzla ławkowca nanieść materiał gruntujący na betonową posadzkę. 
Po wyschnięciu gruntu rozprowadzić równomiernie grabiami i szczotkami masę samopoziomującą. Szczególną uwagę zwrócić na styki 
podłogi i ścian bocznych. Masę pozostawić aż do wyschnięcia (zgodnie z zaleceniami producenta). Po  wypoziomowaniu posadzki 
uprzątnąć stanowisko robocze.                                                                
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w specyfikacji.  
Przestrzegać  należy  wymagań  stawianych  przez  Aprobaty  Techniczne oraz instrukcji  producentów  materiałów wykorzystanych do 
robót.  

o) Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót (odbiór częściowy 
przeprowadza się w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony).  Do oceny i przyjęcia 
wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej następujące dokumenty:  

e) zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy  
f) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie podłoża, prawidłowe wykonanie 

każdej z warstw podkładowych oraz innych robót zanikających  
g) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów  

      7. OBMIAR ROBÓT.  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji.  Jednostką 

obmiaru jest 1m2 wykonanej posadzki.                               
8. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU ROBÓT.  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji.  
Sprawdzeniu podlegają:  

- wykonanie robót wymienionych w pkt 5 
W wyniku odbioru należy:  

- sporządzić częściowy protokół odbioru 
robót, -  dokonać wpisu do dziennika budowy.  

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami PN, PW, AT 
oraz  specyfikacji.  
9. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

- PN-EN 197-1 Cement-Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku, k) PN-88/B-
32250  -  Woda  do  betonów  i  zapraw.  

- PN-EN 1081:2001/Apl:2003,  
- PN-B02854:1996/Apl:1998,  
- Aprobata techniczna ITB   AT-15-3976/99 dla  ATLAS UNI-GRUNT,  
- B-877/93   numer oceny/atestu PZH dla ATLAS UNI-GRUNT,  
- B-1577/97   numer oceny/atestu PZH dla kleju do PCV Ansercoll 10-20-30.  
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- B-877/93   numer oceny/atestu PZH dla ATLAS UNI-GRUNT,  
- 2/B-290/95   numer oceny/atestu PZH dla ATLAS TERPLAN N,  
- Aprobata techniczna ITB   AT-15-3976/99 dla  ATLAS UNI-GRUNT,  
- Aprobata techniczna ITB   AT-15-2166/2001 dla  ATLAS TERPLAN N,  
- Aprobata techniczna ITB   AT-15-4737/2000 dla  silikonu uniwersalnego SOUDAL,  

l) Atest higieniczny 2/B-1426/99 dla silikonu uniwersalnego SOUDAL.  
- PN-88/B-32250  -  Woda  do  betonów  i  zapraw,  
- PN-EN 12004:2002 – Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne,  
- PN-B-10107:1998  Zaprawy  do  płytek  mineralnych,  
- PN-EN   87 Płyty i płytki ceramiczne - definicje,  klasyfikacja,  
- PN-EN 101 Płyty i płytki ceramiczne - oznaczanie  twardości,  
- PN-EN ISO 10545-13 Płyty i płytki ceramiczne - oznaczanie odporności chemicznej,  
- PN-EN ISO 10545-14 Płyty i płytki ceramiczne - oznaczanie odporności na plamienie,  
- PN-ISO 13006:2001, wg załącznika G – „Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej” E<=0,5%, Grupa B 

Ia UGL  
- PN-90/B-14501  Klej do glazury ,  

m) PN-EN 13413:2004 Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe na spodzie z materiału 
włóknistego. Wymagania.  

n) PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe - Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku 
winylu– Wymagania /A1:2005, /Ap1:2003  

o) Elastyczne pokrycia podłogowe - Pokrycia podłogowe polichlowinylowe na spodzie jutowym lub z włókniny poliestrowej, 
lub na włókninie poliestrowej na spodzie z polichlorku winylu) – Wymagania  

p) Elastyczne pokrycia podłogowe - Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe z warstwą spienioną – Wymagania,  
/A1:2005  

q) PN-EN 652:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe - Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe ze spodem na bazie korka – 
Wymagania  

  

  

  

ST/B – 0.12                  ROBOTY MALARSKIE  

(CPV 45442100-8)  

WSTĘP Przedmiot i zakres specyfikacji  

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich dla zadania:  
„Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy o pomieszczenie izby rybackiej w m. Miejsce, ul. Parkowa, gm. Świerczów”  

 
1.3  Zakres robót objętych ST  
  

Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  normami i 
określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.   

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupy  Klasy  Kategorie  Opis  

45400000-1      
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

  45440000-3   Roboty malarskie i szklarskie  

  45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjących  

   45442100-8  Roboty malarskie  

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:  

94. Farba emulsyjna akrylowa  

95. Farba lateksowe na ściany wewnętrzne  

96. Farby fasadowe (legalizacyjne) na ściany zewnętrzne  
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych  na plac 
budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.  

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu  na jakość i 
środowisko wykonywanych robót.  

Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu  do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu.  

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.   

Farby nie mogą być transportowane i przechowywane w temp. poniżej + 5 C.   

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie  
 na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą  spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  

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

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MALARSKIC 
a. Zalecenia ogólne   

c. Roboty malarskie wewnętrzne kk)  
d. 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.   

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 syntetycznymi 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.   

  

Roboty malarskie na zewnątrz budynku:  

−  roboty malarskie należy wykonać na podłożach tynkowych odpowiadającym wymaganiom z punktu „tynki  zewnętrzne”  

−  Wilgotność powierzchni tynkowych pod malowanie – dla farby silikatowej nie większa niż 10 %.  

−  Pierwsze malowanie wewnątrz budynku wykonać po całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych,  

−  Roboty malarskie należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż  + 5o C (w ciągu doby nie może nastąpić spadek temperatury 

poniżej 0o C) i nie wyższej niż 22o C.  

−  W czasie wykonywania robót malarskich , w ramach kontroli miedzy-fazowych należy:  

g) sprawdzić jakość materiałów malarskich (materiały zgodne z odpowiednimi normami lub świadectwami dopuszczenia)  
h) sprawdzić wilgotność przygotowanego podłoża pod malowanie  
i) sprawdzić stopień i jakość wykonania tynków  
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j) sprawdzić jakość wykonania kolejnych warstw powłok malarskich Powierzchnie podłoży przewidzianych pod malowanie 
powinny być:  

p) gładki i równe tzn. bez „raków” betonowych, zacieków zaprawy, lub mleczka cementowego, kawern  
q) dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące przy pocieraniu dłonią, nie wykruszające się, bez widocznych rys, 

spękań, rozwarstwień.  
r) czyste, tzn. bez plam, zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń (w razie potrzeby należy je usunąć szpachelką lub pędzlem, 

zmyć wodą z detergentem i następnie spłukać wodą).  
s) dostatecznie suche.  
t) na chłonnych podłożach zastosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną w stosunku 1:3 – 5 z tego samego 

rodzaju farby z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. Powierzchnie chłonne można też gruntować 
emulsyjnymi farbami podkładowymi ograniczającymi chłonność podłoży (np. UNICRYL)      Wymagania odnośnie 
powłok malarskich wykonywanych farbami elewacyjnymi:  

• powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących oraz odporne na tarcie na sucho i na 
szorowanie, także na reemulgację. Powinny dawać aksamitno – matowy wygląd pomalowanej powierzchni.  

• nie powinny mieć uszkodzeń. Powinny być bez smug, prześwitów, plam i śladów pędzla. Nie dopuszcza się obecności 
spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek.  

• nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.  
• barwy powłok muszą być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z wzorcem producenta farb.  
• legalizacyjna farba organiczna produkowana na bazie emulsji żywicy silikonowej. Tworzy wodoodporną powłokę o bardzo 

dużej paroprzepuszczalności. Wykazuje dużą odporność na wpływy środowiska. Zabezpiecza przed wykwitami na 
powierzchni tynku. Skuteczna i bardzo łatwa w zastosowaniu.  

c. Zakres robót przygotowawczych  Przygotowanie powierzchni: cc) Powierzchnie należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu 
usunięcia grudek zaprawy, zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnię odkurzyć, drobne uszkodzenia 
wypełnić. d. 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.  

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT MALARSKICH 6. Ogólne zasady kontroli jakości 
robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania 
ogólne".  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie  i poza 
placem budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki 
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  

7. Kontrole i badania laboratoryjne  

h) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST oraz 
wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi 
pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.  

i) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w 
formie określonej w PZJ.  

8.  Badania jakości robót w czasie budowy  

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 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  
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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.   

Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepność.   

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.  

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem       
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie 
urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru  i muszą posiadać ważne 
certyfikaty legalizacji.  

Jednostki obmiarowe:  

W m2 mierzy się: −  powierzchnię poszczególnych rodzajów powłok malarskich  

ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne".  

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano – Montażowych  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości.  

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny  i zatwierdzenia 
dokumentację powykonawczą robót.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, 
EN-PN).  

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

               Dokumentacja powykonawcza  

               Dziennik Budowy   

  Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów              
Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 

 Protokoły odbiorów częściowych  

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 odbioru.  

PRZEPISY ZWIĄZANE  

  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 emulsyjnymi.   

o) WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim.  

  


