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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogólne" odnosi się do 

wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących 

wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach projektu „Przebudowa 

i rozbudowa budynku socjalno – biurowego Międzygminnego Składowiska Odpadów 

Komunalnych w Służewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych 

i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania 

Robót opisanych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres Robót objętych ST. 

1.3.1. Zakres Robót do wykonania: 

Zakres robót wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Szczegółowymi  

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót wg poniższego spisu:   

Lp.  

Nr SST  

CPV  

Nazwa specyfikacji             

 

1.3.2. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 

wymienionymi grupami Specyfikacji Technicznych: 

 

ST-01.01 Roboty budowlane 

ST-02.01 Roboty budowlane wewnątrz budynku 

ST-03.01 Roboty instalacyjne 

ST-04.01 Roboty drogowe 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

Antykorozja Zabezpieczenie przed korozją elementów konstrukcyjnych 

i wykończeniowych obiektu budowlanego 

Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, 

dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których 

nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz 

jednostki upoważnione do tej czynności określane są w drodze Rozporządzeń 

właściwych Ministrów 
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Atest świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości 

i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe 

i specjalistyczne placówki naukowobadawcze 

Badania betonu ogół badań wytrzymałościowych i chemicznych elementów 

betonowych, określających skład mieszanki betonowej, jakość betonu, odporność na 

działanie czynników zewnętrznych, itp. w celu stwierdzenia zgodności wykonania 

betonu (elementów betonowych) z normami i założeniami projektowymi 

Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych 

zgodne z przepisami BHP warunki wykonania robót budowlanych, ale także 

prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie 

wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym 

Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także remont, 

odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu 

budowlanego 

Budynek obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 

z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach 

Certyfikat znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, 

upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że 

zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 

i dokumentów technicznych 

Dokładność wymiarów zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi 

założeniami lub z dokumentacją techniczną 

Dokumentacja budowy ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych 

niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 

 pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym 

 dziennik budowy 

 protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

 projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu 

 projekty powykonawcze 

 operaty geodezyjne 

 książki obmiarów 

Dziennik budowy urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany 

jest przez właściwy organ nadzoru budowlanego 

Elementy robót wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 

wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu 

i rozliczaniu inwestycji. 

Geodezyjna obsługa budowy tyczenie i wykonywanie pomiarów kontrolnych tych 

elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie 

zapewni prawidłowego wykonania obiektów 

Impregnacja powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenia materiału budowlanego 

(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem 
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środowiska  zewnętrznego (np. agresją chemiczną), szkodników biologicznych 

i ognia 

Inspektor Nadzoru samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana 

z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, którą może 

sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca 

członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 

Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, 

angażująca swoje środki finansowe na realizację zamierzonego zadania 

Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana 

z bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym 

robót budowlanych, posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca 

członkiem Izby Inżynierów Budowlanych 

Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego 

zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową 

Kosztorys dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na 

podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych 

robocizny, materiału, narzutów kosztów pośrednich i zysku 

Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys ślepy 

Kosztorys ślepy opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania 

z zestawieniem materiałów podstawowych 

Kosztorys powykonawczy 

sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-wartościowe zadania 

z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych 

w trakcie realizacji robót 

Materiał budowlany ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących 

prefabrykaty lub półprefabrykaty służące do budowy i remontów wszelkiego rodzaju 

obiektów budowlanych oraz ich części składowych 

Nadzór autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego 

inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności 

realizacji z założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań 

zamiennych 

Nadzór inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości 

i kosztów realizowanej inwestycji 

Norma zużycia określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) 

jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach 

jakościowych 

Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, obiekt małej architektury 

Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu 

Obmiar wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe faktycznie wykonanych robót 

Podstemplowanie konstrukcja służąca do okresowego podtrzymania realizowanych 

elementów budowli i budynków do czasu osiągnięcia przez nie wymaganej 

wytrzymałości, a także do wzmocnienia uszkodzonych części obiektu 
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Polska Norma (PN) dokument określający jednoznacznie pod względem 

technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy 

w budownictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, metod, technik 

i technologii budowania obiektów budowlanych 

Powykonawcze pomiary geodezyjne 

zespół czynności geodezyjnych, mające na celu zebranie odpowiednich danych 

geodezyjnych do określenia położenia, wymiarów i kształty zrealizowanych lub 

będących w toku realizacji obiektów budowlanych 

Pozwolenie na budowę 

decyzja administracyjna określająca szczególne warunki zabezpieczenia terenu 

budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i terminy 

rozbiórki obiektów tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące 

nadzoru na budowie 

Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana 

z opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadająca odpowiednie 

uprawnienia budowlane, będąca członkiem Izby Architektów lub Inżynierów 

Budowlanych 

Projekt organizacji budowy 

zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i rysunków niezbędnych dla 

zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbędnych środków realizacyjnych 

oraz terminów cząstkowych i zakończenia budowy. Projekt organizacji budowy 

sporządza wykonawca robót. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor 

Protokół odbioru robót 

dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę 

żądania zapłaty 

Przedmiar obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, 

oraz z natury, w celu sporządzenia kosztorysu 

Przepisy techniczno-wykonawcze 

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie 

oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych 

Roboty budowlano-montażowe 

budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego 

Roboty zabezpieczające roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już 

wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność 

wykonania robót zabezpieczających może wynikać z projektu organizacji placu 

budowy np. wykonanie prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń 

lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo też są to nieprzewidziane, niezbędne do 

wykonania prace w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty 

zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora 

decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania obiektu wymaga 

wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami atmosferycznymi lub dla 

zapobieżenia wypadkom osób postronnych 
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Roboty zanikające roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 

wykonywania kolejnych etapów budowy 

Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana), systemowa 

wielokrotnego użytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub specjalna (np. wisząca), 

służąca jako pomost roboczy do wykonywania robót na poziomie przekraczającym 

dopuszczalną przepisami, bezpieczną pracę na wysokości 

Sieci uzbrojenia terenu 

wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia 

Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie 

technologicznym powodujący ograniczenie lub uniemożliwienia korzystania z wyrobu 

zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca 

Zadanie budowlane część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną 

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania 

przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych. Zadanie budowlane może 

polegać na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem 

obiektu budowlanego 

Złącze kablowe miejsce połączenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii 

kablowej służącej do zasilania odbiorców 

Znak bezpieczeństwa prawnie określone oznakowanie nadawane towarom 

i wyrobom, które uzyskały certyfikat 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach ogólnych oraz warunkach 

specjalnych przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa 

egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

(1). Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego. 

Zamawiający posiada dokumentację projektową w rozumieniu ustawy „Prawo 

Budowlane". Pełna Dokumentacja Projektowa wraz z pozwoleniem na budowę 

znajduje się do wglądu, w okresie przygotowania ofert, w siedzibie Inwestora 

Po przyznaniu kontraktu i podpisaniu umowy Wykonawca otrzyma 2 egzemplarze 

dokumentacji projektowej na roboty objęte kontraktem. 

(2). Dokumentacja Projektowa Wykonawcza do opracowania przez Wykonawcę 

w ramach Ceny Kontraktowej. 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do wykonania: 

- projektu organizacji budowy (projekt ten Wykonawca winien uzgodnić 

z Inspektorem Nadzoru), 
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- projektu oznakowania i zabezpieczenia Robót (projekt ten Wykonawca winien 

uzgodnić w odpowiednich urzędach i z Inspektorem Nadzoru), 

- projektu organizacji ruchu (projekt ten Wykonawca winien uzgodnić w odpowiednich 

urzędach i z Inspektorem Nadzoru), 

- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (plan BIOZ) 

Dokumentacje sporządzone przez Wykonawcę winny uwzględniać warunki: 

- wynikające z praw autorskich 

- wynikające z warunków technicznych przyjętych w projektach budowlano - 

montażowych 

- wynikające z wytycznych podanych przez Inspektora Nadzoru. 

(3). Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę 

w ramach Ceny Kontraktowej. 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać dokumentację 

powykonawczą Robót . 

Wykonawca przekaże 4 egz. w/w dokumentacji. 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty 

przekazane Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione 

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były 

w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 

w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji 

tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne 

z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej 

i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 

w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne 

z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane 

na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa 

Terenu Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji 

Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

(1). Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy 

a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

(2). Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez 

umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice 
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informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji Robót. Wymagania odnośnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.9.2. 

niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

(3). Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia obiektów, 

chodników i dróg w strefie placu budowy oraz jego pobliżu przed uszkodzeniem, 

spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców. 

(4). Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

W cenę Kontraktową włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych 

obiektów zaplecza, drogi montażowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia 

wszelkich czynników i mediów energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia 

elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W cenę Kontraktową winny być włączone również 

wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem 

z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych 

przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania 

z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy 

i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych 

przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie 

niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

(5). Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu 

każdego elementu Robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu 

Robót i likwidacji placu budowy. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 

i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 

szczególny wzgląd na: 

 Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych. 

 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi,  

 możliwością powstania pożaru. 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
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odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących 

szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

W związku funkcją którą pełni rzeczowy obiekt prace budowlane prowadzone 

przez wykonawcę muszą być wykonywane na użytkowanym obiekcie. W wyniku 

czego prace dotyczące kompleksowego remontu wnętrza budynku należy prowadzić 

etapowo z częściowym wyłączeniem poszczególnych kondygnacji bądź pomieszczeń 

z użytkowania. Etapowość prowadzonych prac wykonawca uzgodni z Inwestorem. 

Wykonawca odpowiada za ochronę ruchomego i nieruchomego mienia Inwestora, 

którego pozostawienie w strefie wykonywania Robót było konieczne. Wykonawca 

zobowiązany jest do starannego zabezpieczenia mienia przed skutkami prac 

budowlanych i instalacyjnych (zwłaszcza w odniesieniu do mienia o znaczeniu 

historycznym) 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 

i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inspektora 

Nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na nieprzystosowane do tego obszary w obrębie Terenu Budowy 

i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich spowodowanych uszkodzeń, 

zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z opracowanym 

i zatwierdzonym planem BIOZ. Roboty prowadzić zgodnie z wytycznymi 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r „W sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych”. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek: 

- zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych, 

- zapewnić zaplecze, urządzenia socjalne oraz odpowiednią odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

- do wykonywania Robót dopuszczać tylko pracowników posiadających wymagane 

kwalifikacje, aktualne badania lekarskie, w tym do prac na wysokości, przeszkolenie 

w zakresie przepisów BHP oraz na stanowisku pracy. 

- zapewnić używanie sprzętu ochronnego przed upadkiem z wysokości (np. szelek 

bezpieczeństwa z linką i amortyzatorem) przez pracowników wykonujących roboty, 

jak również pracownika odbierającego materiały transportowane na dach. 

- utrzymywać wszelkie urządzenia oraz sprzęt w należytym stanie 

- wyznaczyć i odpowiednio oznakować strefę niebezpieczną wokół miejsca 

wykonywania Robót, zachowując szerokość strefy nie mniejszą niż 1/10 wysokości, 

na której wykonywane będą roboty i istnieje zagrożenie spadania przedmiotów, 

lecz nie mniejszą niż 6,0 m, 

- wyznaczyć i odpowiednio oznakować strefę niebezpieczną w pobliżu miejsca 

zasilania budowy linią energetyczną, 

- wyznaczyć i utrzymywać na bieżąco porządek na powierzchniach przejść dla 

pieszych, ciągach komunikacyjnych i pomostach na rusztowaniu, 

- wykonać daszki ochronne nad przejściami, wejściem do obiektu itp. o szerokości, 

co najmniej 0,5 m większej od szerokości przejścia lub przejazdu, odpornych na 

przebicie, zamocowanych na wysokości co najmniej 2,4 m od ziemi, pochylonych 

pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia, 

- nie prowadzić Robót jednocześnie na kilku poziomach w jednym pionie /stanowisko 

nad stanowiskiem pracy, 

- prowadzić montaż rusztowań zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową (DTR) 

i dopuścić do użytkowania po dokonaniu odbioru technicznego przez Inspektora 

Nadzoru, 

- stosować środki transportu pionowego, podnośniki, wciągniki itp. posiadające 

odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, dla wymaganych dopuszczenie przez 

UDT, zgodnie z przeznaczeniem i DTR, 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały 

i urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia do czasu końcowego odbioru. 
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1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i  miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych. praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

1.5.13. Działania związane z organizacją prac przy obiekcie 

Wykonawca odpowiada przed właścicielem za własność, która została 

przekazana wraz z placem budowy. Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest 

zobowiązany doprowadzić teren i obiekt do stanu pierwotnego. Wykonawca 

powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac 

oraz o przewidywanym terminie zakończenia. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania - warunków wydanych 

przez jednostki uzgadniające opiniujące oraz właścicieli obszarów, na których 

prowadzone będą prace remontowe. 

 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 

Kontraktowej. 

1.5.14. Odbiory 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia 

o odbiorach technicznych Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami 

i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie 

formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym 

staraniem. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych w tym punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 

w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane 

przez przepisy „Prawo Budowlane". 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła szukania materiałów 

 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
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tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, atesty oraz próbki 

do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiałów 

z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, 

w celu udokumentowania, że materiały  uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 

ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 

władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to 

źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 

Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji i źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 

i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie 

koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 

z dostarczeniem materiałów do Robót. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 

 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora 

Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych 

z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 

właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 

materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie 

przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

- Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

- Inspektora Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 

Kontraktu. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 

innych Robót, niż te dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez 

Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów. Każdy rodzaj Robót, w którym 

znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 

będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 

Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu 

Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem 

Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany 

do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji 

Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń 

w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 

Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny 

z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują, możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. 

4. TRANSPORT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót 
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i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 

przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Przy 

ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 

i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. 

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

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Ogólne zasady wykonywania Robót: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie 

z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za 

ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie 

w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami 

i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 

Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 

Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 

Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów 

i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważaną kwestię.  Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później 

niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
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Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe 

i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program 

zapewnienia jakości będzie zawierać: 

 

część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

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

wykonywanych Robót, 

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

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 

tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 

 

część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

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

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

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

transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

 

- Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 

kontrolę Robót i jakości materiałów. 

- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz Robót. 
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- Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadowalający. 

- Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania 

co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone. 

- Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

- Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać 

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót 

badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 

w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

- Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę 

i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 

badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane 

i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 

w ST, stosować można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez 
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Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów 

z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym 

w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 

Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest 

do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 

systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 

że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy 

lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

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

materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor 

Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku 

materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty 

a urządzenia - ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 

zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub 

urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 

do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 

Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy 

w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 

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

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

Nadzoru. 

(2) Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się 

w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym 

i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do 

odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) - (3) 

następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- projekt organizacji budowy, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ), 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru Robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy 

w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 

budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 

Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBOT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie 

z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym 

Zestawieniu Rzeczowym. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 

Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 

podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach 

Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 

w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone wzdłuż linii prostej (lub jako suma odcinków prostych). 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego 

inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 

przekrój. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być 

uzupełnione szkicami w książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. 

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

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

- Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

- Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

- Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania Robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 

odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to 

wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
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7.5. Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem 

Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany 

Wykonawcy Robót. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 

wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 

zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku 

miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi 

Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBOT 

W zależności od ustaleń ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi wstępnemu, 

 końcowemu odbiorowi Robót. 

 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie 

z Warunkami Ogólnymi od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy 

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość Robót ulegających 

zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 

przeprowadzonych pomiarów w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST 

i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 

Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

Robót . Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.3. Wstępny odbiór Robót 

Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz 
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gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. Odbioru wstępnego Robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót 

z Dokumentacją Projektową i ST. Odbiór wstępny Robót nastąpi w terminie 

ustalonym w Warunkach Ogólnych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia niżej wymienionych dokumentów do odbioru 

wstępnego. 

 

Dokumenty do odbioru wstępnego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego Robót jest protokół 

odbioru wstępnego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora 

Nadzoru. Do odbioru wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty:  

 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

 Specyfikację Techniczną (podstawową z Umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne). 

 Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów.  

 Wyniki pomiarów. 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z ST i ew. PZJ. 

 Opinię o gotowości odbioru. 

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót, które tego wymagają . 

 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja 

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

Robót. W toku odbioru wstępnego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 

w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót odbiega od wymaganej 

Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w Umowie. Na zakończenie prac komisja wystawia Protokół wstępnego odbioru 

Robót. 
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8.4. Końcowy odbiór Robót 

Po skutecznym dokonaniu wstępnego odbioru Robót (gdy wszystkie usterki 

i wady zostały poprawione) i uzyskaniu pozytywnego protokołu wstępnego odbioru 

Robót, Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru przygotuje 

i przeprowadzi końcowy odbiór Robót zgodnie z Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. 

8.5. Proces zakończenia Kontraktu 

Wystawienie Oświadczenia końcowego odbioru Robót 

Po skutecznym dokonaniu końcowego odbioru Robót oraz wykonaniu przez 

Wykonawcę ewentualnych zaleceń zawartych w protokole odbioru końcowego, 

Inspektor Nadzoru w terminie 7 dni wystawi Wykonawcy oświadczenie końcowego 

odbioru robót z kopią dla Strony Zamawiającej, zawierające datę wywiązania się 

Wykonawcy z obowiązków wynikających z Umowy, w sposób zadawalający 

Inspektora Nadzoru. 

Rozliczenie Końcowe 

Nie później niż 30 dni po wystawieniu oświadczenia końcowego odbioru Robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt końcowego rozliczenia wraz 

z dokumentami wspomagającymi, ukazującymi w szczegółach wartość Robót 

wykonanych zgodnie z Umową, oraz wszelkie inne kwoty, które Wykonawca uważa 

za należne mu z tytułu Umowy. W ciągu 30 dni od otrzymania projektu rozliczenia 

końcowego i wszystkich informacji zasadnie wymaganych dla jego weryfikacji, 

Inspektor Nadzoru przygotuje końcowe rozliczenie. 

 

Zwolnienie gwarancji należytego wykonania umowy 

Gwarancja należytego wykonania umowy będzie zwolniona lub zwrócona w ciągu 14 

dni od wydania podpisanego rozliczenia końcowego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji w Zestawieniu Rzeczowym. Cena jednostkowa 

pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 

na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 

Cena obejmuje: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia, transportu 

  i magazynowania, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na 

   Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- wartość pracy rusztowań wraz z kosztami wynajmu, (sprowadzenie na Teren 

  Budowy i wywóz z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
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- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 

zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty 

dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz 

budowy, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 

ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie 

i pozyskanie terenu na zaplecze budowy leży w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii 

Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; opłaty za zajęcie pasa 

drogowego, opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia itp., 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

  wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

9.2. Tablice informacyjne. 

Wymagania dotyczące tablic i tabliczek Wykonawca w ramach Kontraktu jest 

zobowiązany ustawić i utrzymać tablice informacyjne na czas wykonywania Robót 

Tablice informacyjne nie powinny znajdować się na placu budowy dłużej niż 

6 miesięcy od momentu zakończenia inwestycji. Następnie, tablice informacyjne 

powinny być zastąpione 

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych 

i Warunkach Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca. 

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 

Gwarancji ponosi Wykonawca. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy 

(PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część 

i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 

występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 

zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 

Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 

postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle 

w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Wykonawca jest zobowiązany do 

przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu Robót 

określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 

wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami 

tych norm. 
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1.     WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotycząca wykonania i odbioru robót przygotowawczych terenu pod budowę budynku 

w ramach projektu pn: „Przebudowa i rozbudowa budynku socjalno – biurowego 

Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Służewie wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych, w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu przygotowanie terenu pod budowę, zorganizowanie placu budowy, 

wykonanie wykopów pod ławy fundamentowe. 

W zakres tych robót wchodzą: 

- ogrodzenie terenu budowy i oznakowanie stosownymi tablicami informacyjnymi, 

- wytyczenie, utwardzenie i oznakowanie dróg dojazdowych do budowy, 

- usunięcie wierzchniej warstwy gleby – humusu, 

- geodezyjne wytyczenie budynku w terenie, 

- wykopy fundamentowe, 

- podsypki z piasku zwykłego, 

- obsypka ścian fundamentowych. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i wytycznymi. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogrodzenie placu budowy 

- pełne przęsła ogrodzeniowe ( blacha trapezowa, deski drewniane, płyta OSB itp.) 

- słupki ogrodzeniowe drewniane lub stalowe 

2.2. Wykopy fundamentowe i wytyczenie geodezyjne budynku 

- tarcica sosnowa (deski i kantówka) 
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2.3. Podsypki z piasku 

- na podsypki należy stosować piasek zwykły, zagęszczony do Is>= 0,98 

2.4. Obsypka ścian fundamentowych 

- na obsypki należy stosować grunt rodzimy pochodzący z wykopu, zagęszczony do 

Is>= 0,98 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót wyszczególnionych w niniejszej SST może być użyty dowolny 

sprzęt spełniający wymagania określone w ST- 00.00 Wymagania ogólne. 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów z rozbiórki oraz ziemi z wykopów dowolnym środkiem 

transportu zgodnie z wymogami zawartymi w ST-00.00 Wymagania ogólne. 

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

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

- usunąć 30 cm wierzchnią warstwę gruntu w obszarze projektowanej rozbudowy, 

- urodzajną glebę zgromadzić na hałdzie i wykorzystać ją do rekultywacji terenu 

po zakończeniu budowy, 

- geodezyjnie wyznaczyć budynek w terenie zgodnie z projektem w nawiązaniu 

do istniejącego budynku. 

5.2. Roboty ziemne 

5.2.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność 

rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać 

kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne 

jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

 

5.2.2.  Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu wokół 

wykopu. Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem 

posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza 

poniżej poziomu 
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projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia 

odpowiednich decyzji. 

Tolerancje wykonywania wykopów - dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów 

wynoszą 10 cm. 

 

5.2.3.Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 

Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych. 

Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną 

warstwą. Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała 

na całej powierzchni rzutu obiektu. 

Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0, 98 według 

próby normalnej Proctora. 

 

5.2.4.  Warunki wykonania zasypki: 

Wykonawca może  przystąpić  do  zasypywania  wykopów  po  uzyskaniu  

zezwolenia Inżyniera,  co powinno  być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 

przewidzianych w nim robót. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno 

być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci. 

Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

- 0,25m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

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

tarczami.  

 - 0,40m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż 

Js = 0,98 wg próby normalnej Proctora. 

Nasypywanie  i  zagęszczanie  gruntu  w  pobliżu  ścian  powinno  być  wykonane  

w sposób  nie  powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót rozbiórkowych, przygotowawczych i ziemnych podano 

w punktach od 5.1. do 5.2 SST. Kontrola, jakości przeprowadzonych robót będzie 

polegać na sprawdzeniu czy Roboty spełniają standardy określone w niniejszej SST, 

ST-00.00 Wymagania ogólne, oraz w projekcie budowlanym. 

7.      OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- roboty ziemne - [m3], 

- prace geodezyjne - [r-g]. 



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNO – BIUROWEGO MIĘDZYGMINNEGO SKŁADOWISKA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH W SŁUŻEWIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

 

31 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty ziemne podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór 

Robót nastąpi na podstawie protokołów odbioru Robót. 

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 

(kod CPV452152102). 

Płaci się za wszystkie czynności związane z robotami wykonanymi zgodnie 

z wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej SST i odebrane przez Inżyniera 

mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 niniejszej SST. 

Podstawą  płatności  będą  ceny  jednostkowe  poszczególnych  pozycji  zawarte  

w kosztorysie  ofertowym,  będącym załącznikiem do umowy. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST-01.02 ROBOTY BUDOWLANE – ROBOTY 

BETONOWE I ŻELBETOWE 

 

Kod CPV 45262300-4 
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1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją  projektu pn. 

„Przebudowa i rozbudowa budynku socjalno – biurowego Międzygminnego 

Składowiska Odpadów Komunalnych w Służewie wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną”. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie prac betonowych i żelbetowych występujących przy 

robotach wymienionych w pkt 1.1. Zakresy tych robót określa  dokumentacja 

projektowa.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami przyjętymi 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie 

warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi 

normami i wytycznymi oraz określeniami zawartymi w Specyfikacji Technicznej ST-

00-01 „Wymagania Ogólne”   

1.5. Ogólne wymagania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego 

i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, 

oraz wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury poz 690 z 12 

kwietnia 2002r – w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie , które znajdują się w Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r 

wraz z późniejszymi zmianami. 

2. MATERIAŁY. 

Są to wszelkie tworzywa konieczne do wykonania robót zgodnie z projektem 

budowlanym i projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną oraz 

towarzyszącym opracowaniom.   

Przedstawione poniżej zgodnie z dokumentacja projektową wszelkie parametry 

materiałów powinny być traktowane, jako definicje standardu technicznego 

jak i eksploatacyjnego-zgodnie z wymaganiami Prawa o Zamówieniach Publicznych.   
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Materiały do wykonania robót objętych specyfikacją należy stosować zgodnie 

z dokumentacją projektową- opisem technicznym i rysunkami.   

 

Materiałami budowlanymi są:           

1. Beton klasy B25,  

2. Woda do betonu wg PN-88/B-32250 i nadająca się do picia, 

3. Stal do zbrojenia betonu A-0 (StOS) i A-IIIN,                                           

4. Drut wiązałkowy miękki o średnicy 1.20 mm, 

5. Atestowany środek antyadhezyjny zapobiegający przywieraniu betonu do płyt 

szalunkowych. 

 

Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 

zostaną przez Inspektora Nadzoru.   

Materiały określone, jako systemowe oznacza to, iż należy stosować tylko materiały 

stanowiące pełen atestowany system jednego producenta. Nie wolno dopuścić 

do wybiórczego stosowania materiałów taki układ wykonawstwa musi być całkowicie 

zdyskwalifikowany, jako nie dający jakiejkolwiek gwarancji, jakości i trwałości 

wykonanych robót.   

3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST- 00.00 Wymagania 

ogólne.  Do wykonania robót betonowych należy użyć następującego sprzętu:  

1. Wibratory, 

2. Zacieraczka do betonu, 

3. Deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem 

materiałów drewnopochodnych takich, jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe, 

itp.- stosować tylko atestowane sklejki szalunkowe- grub. 21 mm, 

4.Deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania 

ręcznego, 

5. Stojaki do podpierania belek stalowych na czas ich montażu w gniazdach  -

podpory szalunkowe, 

6. Rusztowania robocze dowolnego systemu /atestowane/. 

 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod Robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora. Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, 

o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora 

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST- 00.00 

Wymagania ogólne. Do transportu materiałów stosowanych do wykonania Robót 

betonowych należy użyć następujących środków transportu:   

- przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc.   
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Czas pomiędzy wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem może nie przekraczać 

45 minut.   

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony 

zostanie przez Inspektora.   

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót  

  
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST- 00.00 Wymagania ogólne.   
  
5.1.1. Przygotowanie zbrojenia  
 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-

91/S-10042.   

Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją od 

odkształceń i zanieczyszczeń. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona 

przed korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka była 

magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub 

zanieczyszczenie.  Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, 

magazynowanej na otwartym powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka 

cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić 

z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota.  

Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po 

oczyszczeniu błota sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko 

zabłoconą umyć strumieniem wody.  

Pręty oblodzone odmraża się strumieniem wody ciepłej. Pręty zbrojenia 

zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba olejną, należy opalać aż do 

całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, Używane do produkcji zbrojenia, 

powinny być proste.  Dopuszczania wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna  

przekraczać 4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy 

prostować za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wyciągarek.  Cięcie prętów 

należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się 

z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. 

Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.    

Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i normą PN-91/S-

10042.  Niedopuszczalne są pęknięcia powstałe podczas wyginania.  

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć 

spoinę wynosi 10 d.   

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania 

i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie 

uprawnienia.   

Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% 

skrzyżowań.  
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  5.1.2 Montaż zbrojenia  
 
Montaż zbrojenia wieńców, należy wykonać wg naznaczonego rozstawu prętów. Dla 

zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy stosować podkładki 

dystansowe z tworzywa sztucznego.                  

Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów 

stalowych jest niedopuszczalne.  

 
 5.1.3 Warunki atmosferyczne w czasie betonowania  
  
Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5°C i nie 

wyższych niż 30°C.  

Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg 

hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej 

wytrzymałości i trwałości betonu.   

  
5.1.4 Skład mieszanek betonowych  
  
Skład mieszanek betonowych opracowuje Dostawca - Producent na podstawie 

wyników badań materiałów, ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu 

oraz laboratoryjnych badań próbek. Zwraca się uwagę na to, aby producent 

i dostawca mieszanki betonowej przy opracowywaniu jej receptury uwzględnił klasę 

ekspozycji konstrukcji XC3. 

 
5.1.5 Przygotowanie do betonowania  
  
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione 

w betonie. Oczyścić deskowanie, powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, 

oczyścić zbrojenie i zapewnić właściwe grubości otulin dzięki odpowiednim 

przekładkom dystansowym. Oczyścić szalunki z wiórów odpadów i błota najlepiej 

przedmuchując je sprężonym powietrzem oraz dobrze namoczyć wodą.   

  
5.1.6 Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu  
  
Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej 

powierzchni i nie można jej zrzucać z wysokości większej niż 0,50m. Dobór metody 

zagęszczania, jak i rodzaj wibratorów uzależniony jest od rodzaju konstrukcji 

i grubości układanej mieszanki betonowej  

Należy zapewnić pobieranie normowych prób betonu, ich przechowywanie 

w warunkach zbliżonych do betonu ułożonego w konstrukcji i określanie badanej 

wytrzymałości .   

Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed 

wstrząsami i nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu 

betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, 

zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem 

i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz 
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gabarytów betonowanych elementów i winien być każdorazowo uzgadniany 

i akceptowany przez Inspektora.   

  

5.1.7 Rozbiórka deskowania i rusztowania  
  
Całkowita rozbiórka deskowań i rusztowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu 

rzeczywistej wytrzymałości betonu zgodnie z odpowiednimi normami.   

  
5.1.8 Przerwy robocze.  
  
Ze względu na niewielkie kubatury oraz statykę elementów nie przewiduje się ich 

występowania.  

W przypadku awaryjnego wystąpienia sposób ich wykonania bezwzględnie uzgodnić 

z Inspektorem. Zaleca się w tym celu zgromadzić na budowie typowe siatki do 

awaryjnego dozbrajania.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w ST- 00.00 Wymagania ogólne. 

6.1. Kontrola, jakości materiałów  

Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom 

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać 

świadectwa, jakości producentów i uzyskać akceptację Inspektora.  

6.2. Kontrola, jakości wykonania robót    

Kontrola, jakości wykonania Robót polega na zgodności wykonania Robót 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora. 

Kontroli, jakości podlega wykonanie:   

- szalunków,   

- zbrojenia,   

- osadzenia elementów stalowych,   

- betonowania,   

- zagęszczenia betonu,   

- robót zanikających i ulegających zakryciu.   

7. ODBIÓR ROBÓT. 

7.1 Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST "Wymagania ogólne".  Odbioru Robót 

należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót 

budowlano — montażowych.   
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7.2 Sprawdzenie, jakości wykonanych robót.  

 Sprawdzenie, jakości wykonanych Robót obejmuje ocenę:  

- prawidłowości położenia budowli w planie,   

- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów,   

- jakości betonu pod względem jego zagęszczenia,  

- jednolitości struktury, widocznych wad i uszkodzeń (np raki, rysy - łączna 

powierzchnia raków i rys nie powinna być większa niż 1 % całkowitej powierzchni 

danego elementu).   

 

Stwierdzone raki winny być zaprawione zaprawą cementową,   

- prawidłowości ułożenia betonu.   

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-88/B-3000  "Cement portlandzki".   

PN-86/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.   

PN-86/B-01802  Konstrukcje betonowe i Żelbetowe Zasady projektowania  

PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i Żelbetowe  

PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 

odbiorze”.  

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.  

PN-B-79406: 97 - Płyty kartonowo-gipsowe.  

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.  

 

Instrukcje ITB.:   

- 240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych 

i Żelbetowych.   

 - 306/91 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 

mineralnych.   

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych  

Pokrycia podłogowe  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST-01.03 ROBOTY BUDOWLANE – 

KONSTRUKCJE MUROWE 

 

Kod CPV 45453000-7 
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1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją  projektu 

pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku socjalno – biurowego Międzygminnego 

Składowiska Odpadów Komunalnych w Służewie wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną”. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie konstrukcji murowych: z pustaka gazobetonowego 

gr.24,0 cm klasy 600. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami przyjętymi 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi 

normami i wytycznymi oraz określeniami zawartymi w Specyfikacji Technicznej ST-

00-00 „Wymagania Ogólne”   

1.5. Ogólne wymagania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację Robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego 

i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, 

oraz wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury poz 690 z 12 

kwietnia 2002r – w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie , które znajdują się w Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r 

wraz z późniejszymi zmianami. 

2. MATERIAŁY. 

Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w dokumentacji 

projektowej. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że 

spełniają wymagania aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają 

aprobaty techniczne - w przypadku braku odpowiednich norm. Każda zamiana 

materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora.  

 

2.1.  Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004  
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Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 

jeziora. Niedozwolone jest Użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych 

oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

 
Przygotowanie zapraw do Robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie  

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw 

cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone 

lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 

powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna 

i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 

doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu 

i wapna.  

3. SPRZĘT. 

Pion murarski, łata murarska, poziomica uniwersalna, łata kierująca warstwomierz 

narożny, sznur murarski, przecinak murarski, skrzynia do zaprawy, kielnia 

murarska, czerpak blaszany.  

Dla przygotowania zapraw należy przewidzieć betoniarki. Roboty można wykonywać 

przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Dopuszcza się sporadyczne 

przygotowanie niewielkich ilości zapraw przez wymieszanie ręczne. 

4. TRANSPORT. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez inspektora, w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem. Materiały sypkie należy transportować samochodami 

samowyładowczymi. Pozostałe materiały samochodami skrzyniowymi 

i dostawczymi. Należy je umieścić równomiernie na całej pow. ładunkowej 

i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Zasady ogólne wykonania robot  

Wymagania ogólne:  

- Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania 

i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem 

co do odsadzek, wyskoków i otworów.  

- Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości, różnice 

w wysokości nie powinny przekraczać 4m. W miejscu połączenia murów wykonanych 

niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.  
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- Cegły układane na  zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu 

cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 

polewać lub moczyć w wodzie.  

- Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze 

powyżej 0°C.   

- W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu Robót 

po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 

wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.  

- Elementy powinny być czyste, a ich powierzchnie powinny być przed ułożeniem 

zwilżone wodą; nie dopuszcza się wbudowywania elementów uszkodzonych 

w stopniu przekraczającym wielkości podane w BN-90/6745-01. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1 Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w ST- 00.00 Wymagania ogólne  

Kontrola, sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami 

i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów i zgodnie 

z zasadami ogólnymi podanymi w SST.  

 

6.2.  Zgodność z dokumentacją.  

Roboty murowe z cegieł ceramicznych powinny być wykonane zgodnie z ustaleniami 

z Inwestorem, uwzględniając wymagania norm. Odstępstwa od ustaleń powinny 

być uzgodnione z nadzorem technicznym.  

 

6.3.  Badania.  

6.3.1. Program badań:  

- badanie materiałów,  

- badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych.  

6.3.2. Warunki przystąpienia do badań.  

Badania należy przeprowadzać zarówno w trakcie odbioru częściowego 

(międzyoperacyjnego) poszczególnych fragmentów Robót murowych, jak i w czasie 

odbioru całości tych Robót. Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań 

technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normie.  

Do badania Robót zakończonych wykonawca jest zobowiązany przedstawić:  

- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów), jakości materiałów,   

- protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych),  

- zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania Robót.  

6.3.3. Opis badań.   

Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów 

w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych   

materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi 

normami. Materiały niemające dokumentów stwierdzających ich, jakość, a budzące 
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pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom 

przed ich wbudowaniem.  

 

6.3.4. Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych.  

Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów 

oraz wymiarów otworów należy przeprowadzać przez porównanie murów 

z dokumentacją techniczną i stwierdzenie prawidłowości przez oględziny zewnętrzne 

i pomiar. Pomiaru długości i wysokości murów należy dokonywać taśmą stalową 

z podziałką centymetrową, zaś grubości murów i wymiarów otworów - przymiarem 

z podziałką  milimetrową. Jako wynik należy przyjmować wartość średnią pomiarów 

z trzech miejsc.  

Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać w trakcie 

wznoszenia murów i po ich ukończeniu. W przypadkach, gdy oględziny nasuwają 

wątpliwości, czy grubość spoin nie została przekroczona, należy wykonać pomiar 

dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziałką milimetrową i określić 

grubości spoin poziomych i pionowych, zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10024.  

Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy 

przeprowadzać przez przykładanie do powierzchni muru i do krawędzi łaty kontroli 

długości 2m oraz przez pomiar wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią 

lub krawędzią muru z dokładnością do 1 mm.  

Dla murów z cegły ceramicznej dopuszcza się odchylenie na długości 1 m - 4 mm. 

Zwichrowanie na całej długości ściany z pustaków ceramicznych nie może 

przekroczyć 15 mm.  

Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać pionem 

murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową. Odchylenie nie powinno 

przekraczać na długości 1 m - 3mm dla murów z pustaków ceramicznych, 

a na wysokości kondygnacji 6 mm. Sprawdzenie poziomowości warstw należy 

przeprowadzać poziomnicą i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową. Dopuszcza 

się odchyłki na  dł. 1 m - 1 mm dla cegieł i 2mm dla bloczków.  

Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy 

przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem 

podziałką milimetrową. Prześwit w odległości l m od wierzchołka mierzonego kąta 

nie powinien przekraczać wartości podanej w normie.  

6.3.5. Ocena wyników badań.   

Jeżeli badania przewidziane normie dały wynik dodatni, wykonane Roboty murowe 

należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno 

z badań dało wynik ujemny, całość odbieranych Robót murowych lub tylko ich części  

należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy.  

W przypadku uznania całości lub części Robót murowych za niezgodne 

z wymaganiami normy komisja przeprowadzająca badania powinna ustalić, 

czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień normy zagrażają 

bezpieczeństwu budowli. Mury zagrażające bezpieczeństwu budowli 

lub nieodpowiadające określonym w projekcie założeniom funkcjonalnym, powinny 
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być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione 

do badań. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości.  

Ilość Robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.  

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 

Robót wykończeniowych.  

Podstawę do odbioru Robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty.  

— dokumentacja techniczna,  

— dziennik budowy,  

— zaświadczenia, o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  

— protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających.  

— protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  

— wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,  

— ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem  

Budynku.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.0.Cena obejmuje:  

— dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

— wykonanie ścian, przewodów wentylacyjnych,  

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań,  

— uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-87/B-03002  - Konstrukcje murowe z cegły.  

PN-68/B-I0020  - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-75/B-12001  - Cegła pełna wypalana z gliny.  

PN-88/B-30000  - Cementy portlandzki.  

PN-65/B-14503  - Zaprawy  

PN-85/B-04500  - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych 

i wytrzymałościowych.   

PN-79/B-06711  - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, tom I  

Budownictwo ogólne. Arkady 2002 r.   
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1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru Robót rozbiórkowych, wykopów do rozbiórki istniejących 

kanałów i przyłączy związanych z realizacją projektu pod nazwą: „Przebudowa 

i rozbudowa budynku socjalno – biurowego Międzygminnego Składowiska Odpadów 

Komunalnych w Służewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie rozbiórek  występujących przy Robotach wymienionych 

w pkt.1.1 Zakresy tych Robót określa dokumentacja  projektowa.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i wytycznymi oraz określeniami zawartymi w ogólnej specyfikacji 

technicznej  ST.00.00  „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót, ich zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego. Ogólne wymagania 

dotyczące Robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”   

2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI 

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, elementy metalowe, tworzywa 

sztuczne itp. Materiały nie podlegające przyjęciu na wysypisko odpadów należy 

przekazać do zakładu utylizacji.  

3. SPRZĘT 

3.1   Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej  

„ST.00.00 Wymagania ogólne”. 

3.2.   Sprzęt stosowany do wykonywania rozbiórek  

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt (łomy, kilofy, młoty, łopaty, szufle, 

wiadra, taczki, piły do metalu i drewna,  wciągarki ręczne lub elektryczne) pod  
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warunkiem że nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 

Robót, zarówno w miejscu tych Robót,  jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

Dopuszcza się stosowanie innego sprzętu zatwierdzonego przez Inspektora 

Nadzoru. 

3.3.   Sprzęt stosowany do wykonywania robót ziemnych 

Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 

dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych Robót. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie  

i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 

3.2. Do umocnienia ścian pionowych wykopów należy stosować następujące 

materiały: 

–  bale szalunkowe zgodne z dokumentacją kosztorysową, 

–  klamry ciesielskie, 

–  drewno, 

–  inne elementy umacniające ściany wykopów – za zgodą Inżyniera, 

– elementy usztywniające i rozpierające z kształtowników stalowych zgodne 

z dokumentacją projektowo kosztorysową. 

4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej 

„ST.00.00 - Wymagania ogólne”. Gruz z rozbiórki należy na bieżąco usuwać z placu 

budowy dowolnymi środkami transportu (samochód wywrotka lub skrzyniowy). 

Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Nie 

należy gruzu z rozbiórki używać do ponownego zużycia. 

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej  „ST.00.00 

- Wymagania ogólne”  

5.2.  Roboty rozbiórkowe  

Roboty rozbiórkowe obejmują demontaż ścian działowych wewnątrz budynku, 

istniejących drzwi, wykucia otworów dla projektowanych drzwi, wykucia istniejących 

przewodów instalacyjnych, otworów dla przejść projektowanych przewodów 

instalacyjnych oraz elementów starych kanałów przyłączeniowych, przykanalików 

przewidzianych w projekcie do demontażu. Jeśli Dokumentacja projektowa 

nie zawiera inwentaryzacji elementów rozbiórkowych, Inspektor Nadzoru może 

polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji. Wykonanie rozbioru starych 

kanałów i rurociągów należy wykonać w sposób bezkolizyjny. Elementy i materiały 
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(odpady), które stają się własnością Wykonawcy powinny być usunięte z terenu 

budowy w terminie i w sposób nie kolidujący z wykonywaniem innych Robót. 

Nie należy dopuścić do nadmiernego nagromadzenia się materiałów rozbiórkowych 

na budowie jak również nie można spowodować zanieczyszczenia odpadami 

rozbiórkowymi otoczenia budowy. Teren prowadzenia Robót rozbiórkowych należy 

zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Przy prowadzeniu Robót 

rozbiórkowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i p.poż. Przed 

rozpoczęciem Robót demontażowych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 

lub przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i wyposażenie 

nie podlegające rozbiórce pozostające w strefie wykonywanych prac. Podczas 

prowadzenia Robót, przy których istnieje możliwość spadania różnych przedmiotów, 

należy je ogrodzić. Miejsca niebezpieczne należy oznakować znakami 

ostrzegawczymi lub zakazu.  

5.3    Warunki  przystąpienia  do  robót 

Przed przystąpieniem do Robót należy przeprowadzić dokładne sprawdzenie 

konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych elementów, ustalić organizację 

Robót,  zagospodarować plac rozbiórki. 

5.4   Wykonywanie  robót  rozbiórkowych  

 - rozbiórka  winna  być  prowadzona  tak,  aby  stopniowo  odciążać  elementy  nośne  

(usunięcie  elementu  nie  może  spowodować  uszkodzenia  bądź  naruszenia  

stateczności  elementów  przyległych).  

- rozbiórki należy prowadzić ręcznie  lub  przy  użyciu  drobnego  sprzętu 

mechanicznego.   

- gruz uzyskany w wyniku wykopu lub rozbiórki ww. elementów - stanowi własność 

Wykonawcy.  

Elementy pochodzące z rozbiórki należy na bieżąco segregować, składować  

w wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawcę pojemnikach, 

a następnie sukcesywnie wywozić. Gruz oraz inne odpady nieszkodliwe 

dla środowiska uzyskane w wyniku Robót rozbiórkowych należy wywieźć 

na najbliższe wysypisko śmieci.  

5.5   Wykonywanie  robót  ziemnych  

5.5.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność 

rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać 

kontrolny pomiar sytuacyjno wysokościowy. 

W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych. 

W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych  

w projekcie konstrukcyjnym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inżyniera 

i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie Robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie 
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może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub Robót. Zgodę na wznowienie 

Robót wydaje Inspektor na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 

 opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia Robót 

oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych, 

 skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych Robót w sposób  

i w zakresie odmiennym od pierwotnego. 

5.5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem Robót związanych z rozbiórką istniejących przyłączy  

i przykanalików powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę. 

Sposób wykonania dojazdu do obiektu powinien zawierać projekt organizacji Robót 

opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem 

przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie 

prowadzonych Robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów 

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien 

być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa 

nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru. 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary 

geodezyjne związane z: 

 wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 

 ustawieniem łat wysokościowych i reperów pomocniczych, 

 wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 

 niwelacją kontrolną Robót ziemnych i dna wykopu, 

 pomiarem nachylenia skarp wykopu. 

5.5.3. Zasady wykonywania wykopów 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 

ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę 

gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (ustawa 

z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz. 627 

z późniejszymi zmianami). Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia 

naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia.  

Ściany pionowe wykopów należy tak kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło 

obsunięcie się gruntu.  

Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, 

aby umożliwić odpływ wód z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza 

teren Robót.  

5.5.4.  Wykopy obudowane 

Konstrukcja umocnienia ścian wykopu powinna być taka, aby zabezpieczyć ściany 

wykopu przed obsuwaniem się. 
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5.5.5. Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 

+ 15 cm – dla wymiarów wykopów w planie, 

+ 2 cm – dla ostatecznej rzędnej dna wykopu, 

+ 10% – dla nachylenia skarp wykopów. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 .Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w Specyfikacji Technicznej ST.00.00 

Wymagania ogólne. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementów oraz 

zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i obowiązującymi przepisami.  

Z utylizacji odpadów należy posiadać karty przekazania odpadów zgodnie  

z wymogami ustawy.  

6.2 .Wykopy 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania Robót oraz po ich zakończeniu 

powinny obejmować:  

–  zgodność wykonania Robót z opisem przedmiotu zamówienia i SST, 

–  prawidłowość wytyczenie Robót w terenie,  

–  przygotowanie terenu,  

–  rodzaj i stan gruntu w podłożu,  

–  wymiary wykopów,  

–  zabezpieczenie. 

7.  OBMIAR ROBÓT I WYCENA 

7.1.Ogólne  zasady  obmiaru   robót  

 Ogólne zasady obmiaru Robót podano w Specyfikacji Technicznej                  

ST.00.00 Wymagania ogólne. 

7.2.Jednostki i zasady obmiarowania 

Jednostkami obmiarowymi Robót są: 

[szt.] lub [kpl.]  –  ilość wykuć, przekuć, demontaży itp. 

[mb]      - ilość rozebranych kanałów,  

[m3]   - ilości wywiezionego gruzu. 

7.3. Ilość robót  

Ilość Robót określa się na podstawie dokumentacji wykonawcze j  

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych  przez Zamawiającego i sprawdzonych 

w naturze. 
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8.   ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru Robót  podano w Specyfikacji Technicznej ST.00.00  

Wymagania ogólne 

Wszystkie Roboty objęte podlegają zasadom odbioru Robót  zanikających, 

których zasady ujęto w Specyfikacji Ogólnej. 

8.2.Sposób odbioru 

Wniosek Wykonawcy o odbiór wykonywanych Robót, przekazywany Inspektorowi 

Nadzoru powinien zawierać niezbędne dokumenty:   

 potwierdzenia utylizacji wytworzonego gruzu, 

 Karty przekazania odpadu na składowisko, 

 Oświadczenia o wykonaniu Robót z zachowaniem właściwych przepisów 

oczyszczeniu w sposób prawidłowy terenu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w Specyfikacji 

Technicznej „ST.00.00 Wymagania ogólne”  

9.2. Płatności  

Należy wykonać zakres Robót wymieniony w „ST.00.00 Wymagania ogólne” 

Cena Robót obejmuje : 

  prace pomiarowe i pomocnicze, 

  zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem, 

  przeprowadzenie demontażu wyznaczonych elementów, 

  przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 

  załadunek i wyładunek gruzu, 

  koszt składowania i utylizacji gruzu, 

  uporządkowanie miejsca prowadzenia Robót. 

10.  PRZEPISY PRAWNE 

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych  - 

Rozp. Min. Bud.. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. – Dz.U. Nr 13, poz. 

93 późniejszymi zmianami PN – 93/N – 01256/03  Znaki  bezpieczeństwa.  Ochrona  

i  higiena  pracy Rozporządzenie  MGPiB  z  dn. 15.12.1994r  w  sprawie warunków 

i trybu postępowania przy robotach rozbiórkowych  nie  użytkowanych, zniszczonych  

lub  nie  wykończonych  obiektów  budowlanych. Rozporządzenie  ministra  

infrastruktury  z  dn.  06.02.2003r  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  

podczas  wykonywania  robót  budowlanych – (Dz.U. 2003r.  nr47 poz.401). 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru Robót w zakresie wykonania izolacji termicznej  

i przeciwodnej ścian fundamentowych w ramach projektu: „Przebudowa i rozbudowa 

budynku socjalno – biurowego Międzygminnego Składowiska Odpadów 

Komunalnych w Służewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja traktowana jest obok Dokumentacji Technicznej 

i przedmiaru Robót jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu 

i realizacji Robót.  

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia Robót 

przy wykonaniu docieplenia i izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych budynku 

i obejmują:  

 przygotowanie ścian fundamentowych budynku  

 wykonanie izolacji przeciwwodnych, 

 docieplenie ścian płytami z polistyrenu ekstrudowanego,  zabezpieczonymi 

siatką elewacyjną. 

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu Robót wg zasad niniejszej specyfikacji są:  

2.1. Zaprawa uszczelniająca. 

 Zaprawa uszczelniająca, dwuskładnikowa modyfikowana polimerami 

bitumiczna. Po nałożeniu tworzy jednolitą uelastycznioną, bezszwową, bezspoinową, 

izolację odporną na wody gruntowe. Stosowana jako uszczelnienie zewnętrzne. 

Grubość warstwy minimum 3 mm. Zaprawy nie nanosić podczas deszczu, przy 

temperaturze min +5C, chronić przed silnym nasłonecznieniem.  

Zaprawy należy użyć również, jako lepiszcza do mocowania płyt polistyrenowych. 

2.1.1. Transport i składowanie. 

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, 

w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Warstwę 

uszczelniajacą przewozić w zamkniętych pojemnikach.  
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2.2. Zaprawa klejowa  

Zaprawa klejowa do klejenia płyt polistyrenowych musi być mrozo- 

i wodoodporna, o dużej przepuszczalności i przyczepności oraz musi posiadać 

Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej. Zaprawę stosować do 

mocowania siatki zbrojącej w gruncie jak również ponad nim. 

2.2.1. Transport i składowanie  

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, 

w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres 

przydatności do użycia zaprawy wynosi około 6 miesięcy od daty produkcji 

umieszczonej na opakowaniu. 

2.3. Płyty polistyrenowe ekstrudowane  

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy stosować płyty z polistyrenu 

ekstrudowanego grubość wg projektu, samogasnącego. Zastosować płyty o gęstości 

min.35kg/m3, zwartej strukturze i wytrzymałości na ściskanie min. 350kPa, 

odporności na ogień klasy E. Odchyłki grubości płyt styropianu nie powinny 

przekraczać ±1,5 mm. Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny być 

trwale połączone w jednorodną masę bez pustych miejsc. Producent powinien 

załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem.  

 2.3.1. Transport i składowanie 

Sposób transportu i składowania płyt musi wykluczyć możliwość połamania 

płyt lub uszkodzenia krawędzi płyt, co może powodować powstawanie mostków 

termicznych w warstwie termoizolacyjnej.  

2.4. Siatka zbrojąca z włókna szklanego  

Siatka z włókna szklanego: należy stosować siatkę odpowiednią do przyjętego 

systemu docieplenia. Siatka powinna być impregnowana odpowiednią dyspersją 

tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5 cm wzdłuż wątku 

i osnowy powinna wynosić nie mniej niż 1500N/5cm. 

2.5. Podkład tynkarski 

Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym. Należy stosować 

podkład wynikający z przyjętego systemu docieplenia, posiadający odpowiednią 

Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny 

Państwowego Zakładu Higieny. Podkład tynkarski stosować zgodnie z projektem – 

od poziomu gruntu w górę, wszędzie gdzie przewidziano pokrycie elewacji 

cienkowarstwowymi tynkami akrylowymi.  

2.5.1. Transport i składowanie  

Podkład tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go 

zagęszczać, rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić 

i przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w suchych warunkach, 

w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Nie 
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wolno pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Okres przydatności do 

użycia masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

2.6. Cienkowarstwowy tynk mineralny do malowania 

Cienkowarstwowy tynk mineralny niezabarwiony stanowiący  ochronne 

wykończenie powierzchni elewacji. Tworzy lekką i wytrzymałą wyprawę tynkarską – 

jest idealnym wykończeniem systemów izolacji cieplnej. Zalecany jest na elewacje 

budynków dla których powinna być zachowana wysoka paroprzepuszczalność. Tynk 

powinien być wzmocniony polimerami, odporny na mikropęknięcia, paro 

przepuszczalny, hydrofobowy.  

2.6.1. Transport i składowanie  

Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych 

warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed 

przegrzaniem.  

2.7. Emulsja gruntująca.  

Szybkoschnąca emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoży budowlanych pod 

kleje, gładzie, tynki, posadzki, farby, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 

 

2.7.1. Transport i składowanie  

Produkt transportowany w oryginalnych opakowaniach nie stwarza zagrożenia 

podczas transportu. Nie wymaga szczególnego traktowania ani oznakowania w myśl 

obowiązujących przepisów transportowych. 

Podczas transportu unikać temperatur ujemnych – produkt zamarza i traci 

nieodwracalnie swoje właściwości użytkowe w temp poniżej 0°C. 

2.8. Powłoka malarska silikonowa.  

Farba hybrydowa, zalecana na świeże tynki. Do malowania podłoży takich jak: tynki 

cementowe, cem-wap, cienkowarstwowe tynki mineralne i dyspersyjne, tynki i gładzie 

gipsowe, płyty g-k, nieotynkowane mury z betonu, cegieł, bloczków, pustaków 

ceramicznych, komórkowych lub silikatowych. 

Dane techniczne: 

Gęstość farby                                                                                          ok. 1,4 kg/dm3 

Stopień przyczepności (wg PN-80/C-81531)                                                                1 

Sd                                                                                                                     < 0,14 m 

Temperatura przygotowania farby oraz podłoża 

i otoczenia w trakcie prac                                                                od +5 °C do +30 °C 

Nakładanie kolejnej warstwy                                                            po ok. 6 godzinach 

Czas schnięcia                                                                                              2÷6 godzin 

 

 

Parametry farby:  

Połysk G                                                                                                           G3 - mat 
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Grubość powłoki E                                                                    E3 – 100 < E < 200 μm 

Wielkość ziarna                                                                          S1 – drobne < 100 μm 

Współczynnik przenikania pary wodnej                        V średni 15 < V2 < 150 [g/m2d] 

Przepuszczalność wody                                                   W mała W3< 0,1 [kg/m2h0,5] 

2.8.1. Transport i składowanie. 

Materiał przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego 

do ilości ładunku. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić 

przed przemarznięciem. Zabezpieczyć w trakcie transportu przed przesunięciem. 

2.9. Pozostałe materiały uzupełniające 

Materiałami uzupełniającymi systemu są kołki plastikowe do mocowania 

styropianu, listwy narożnikowe, elementy do obróbek szczególnych miejsc na 

elewacji (np. naroży budynku) oraz bale drewniane do umocnień wykopu. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania Robót (podstawowy):  

 środek transportowy,  

 samochód samowyładowczy do 5t, 

 rusztowanie zewnętrzne rurowe, 

 wiertarki, szlifierki kątowe, szczotki o sztywnym włosiu, mieszadła, łopaty, 

szpadle. 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogóle wymagania dotyczące transportu.  

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 

Transport materiałów: 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który 

pozwoli uniknąć uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. Załadunek, 

transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ 

i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba środków transportu, musi 

gwarantować ciągłość prowadzenie prac budowlanych. Przewóz płyt polistyrenowych 

prowadzić należy oplandekowanymi samochodami. Pozostałe materiały siatki, masy, 

zaprawy, łączniki transportować samochodami w sposób zabezpieczony przed 

uszkodzeniem i zamknięciem. Wyroby wchodzące w skład zestawu do wykonywania 

ociepleń powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na 

każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta podająca, co najmniej 

następujące dane:  

- nazwę i adres producenta,  

- oznaczenie (nazwę handlową). 
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5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Prace przygotowawcze: 

 Prace należy rozpocząć od wykonania wykopów o ścianach pionowych do 

głębokości wierzchu ław fundamentowych. Wykopy o pionowych ścianach 

umocnionych balami drewnianymi. Wykopy wykonać ręcznie.  

W trakcie wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych  

w nawiązaniu do warstw gruntu określonych w projekcie konstrukcyjnym. Wykopy 

należy wykonywać przy odkryciu odcinkami o długości 5,0m.  

5.1.1. Przygotowanie podłoża. 

Kolejnym etapem prac po wykonaniu odkrycia ścian fundamentowych jest 

przygotowania podłoża. Podłoże musi być czyste, nośne, równe,  bez ubytków, 

substancji zmniejszających przyczepność. Luźne części usunąć przez skuwanie, 

piaskowanie lub hydropiaskowanie. Nierówności, ubytki i zagłębienia należy 

uzupełnić zaprawą do uzyskania gładkiej i równej powierzchni.  

5.1.2. Wykonanie zaprawy uszczelniającej. 

Masę należy nakładać na podłoże za pomocą pacy zębatej. Następnie wygładzić 

powierzchnię pacą metalową.  

W warunkach dużej wilgotności i niskich temperaturach zaleca się nakładanie izolacji 

w kilku warstwach co zapewnia przyspieszenie procesu wiązania. 

 W założeniach do projektowania przyjęto, że ściany fundamentowe budynku 

zostały wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru Robót. 

W przypadku stwierdzenia, po rozpoczęciu Robót występowania znacznych odchyłek 

od w/w warunków należy ustalić technologię Robót przygotowawczych dostosowaną 

do istniejących warunków. Zakres i sposób wykonaniu Robót uzgodnić z Inwestorem. 

 Podłoże do przyklejenia płyt termoizolacyjnych powinno być wytrzymałe, 

czyste, związane i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność. 

 W celu sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoża należy wykonać 

kontrolne przyklejenie próbek stosowanej izolacji o wymiarach 10,0 cm x 10,0 cm 

z warstwą kleju nie przekraczającą 1,0 cm. Przy prawidłowym przygotowaniu podłoża 

i odpowiedniej jakości kleju, przy założeniu, że temperatura otoczenia wynosi ok. 

20ºC, a wilgotność powietrza nie przekracza 60%, podczas odrywania po trzech 

dobach, rozerwanie powinno nastąpić w warstwie izolacji. 

5.2. Klejenie: 

 Do przyklejenia płyt termoizolacyjnych do podłoża należy stosować zaprawę 

uszczelniajacą, zgodnie z Aprobatą Techniczną ITB. Materiał na płytę nakładać 

metodą pasmowo-punktową (ciągłe pasmo wzdłuż krawędzi i kilka „placków” we 

wnętrzu – zachować min. 40% powierzchni sklejenia netto, przy czym krawędzie 

muszą być przyklejone w 100 %). Masę nakładać tylko na powierzchnię płyt 

termoizolacyjnych, nigdy na podłoże. Po nałożeniu lepiszcza na płytę należy 

ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany i docisnąć, aby uzyskać równą płaszczyznę 
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w stosunku do sąsiednich płyt. Płyty należy układać w pasach poziomych 

„na mijankę” z przesunięciem min. 15,0 cm oraz przewiązaniem w narożach.  

 Po stwardnieniu lepiszcza ewentualne szczeliny wypełnić klinami styropianu. 

W przypadku wystąpienia w warstwie styropianu nierówności i uskoków należy 

je zeszlifować do uzyskania jednolitej płaszczyzny. Pył powstały podczas szlifowania 

dokładnie usunąć. 

5.3. Mocowanie za pomocą łączników mechanicznych: 

 Po stwardnieniu kleju (lecz  nie wcześniej niż przed upływem 24 godzin) 

przystąpić do osadzania kołków kotwiących (ponad poziomem terenu). 

Do mocowania należy zastosować łączniki mechaniczne wbijane ze standardową 

strefą rozporu (Ø8, długość 215,0 strefa rozporu 40,0 mm) w ilości sztuk 4 na 1 m2.  

 Dodatkowo należy  zwrócić uwagę, aby talerzyki kołków nie wystawały ponad 

warstwę izolacji. Niedopuszczalne jest również, aby ich zbyt mocne wbijanie 

powodowało uszkodzenia izolacji w miejscu styku z brzegiem talerzyka. Nie należy 

również mocować łącznika w odległości mniejszej niż 10,0 cm od narożnika budynku 

oraz krawędzi otworów i elementów ściennych. 

5.4. Obróbki blacharskie, elementy szczególne: 

 Przed wykonaniem warstwy zbrojącej należy wykonać nowe obróbki 

z uwzględnieniem projektowanej grubości termoizolacji. 

 Parapety zewnętrzne wykonać z PCV. Wszystkie obróbki powinny być tak 

wyprowadzone, aby ich krawędź była oddalona od docelowej powierzchni elewacji 

min. 40,0 mm. Obróbki powinny być zamocowane w sposób stabilny. Należy zwrócić 

uwagę, aby drgania elementów obróbek blacharskich nie były przenoszone 

bezpośrednio na cienkowarstwowy element wykończeniowy. 

 Wszystkie wypukłe narożniki  budynku zabezpieczyć listwą narożną z siatką. 

5.5. Wykonanie warstwy zbrojącej: 

 Następnym etapem Robót jest wykonanie warstwy zbrojącej siatką. Przed 

wykonaniem tej czynności należy upewnić się, że powierzchnia izolacji podlegająca 

zbrojeniu jest odpowiednio równa. Do wykonania warstwy zbrojącej zastosować 

aprobowaną siatkę włókna szklanego oraz zaprawę do zatapiania siatki zgodnie 

z odnośną Aprobatą Techniczną ITB. 

 Warstwę zbrojącą wykonać wtapiając w ułożoną na termoizolacji świeżą masę 

klejową. Kolejne wstęgi siatki układać z zakładem min. 10,0 cm, a następnie 

bezzwłocznie zaszpachlować je na gładko tym samym materiałem, zwracając uwagę 

na dokładne otulenie siatki i zachowanie stałej grubości warstwy. Tkanina powinna 

być napięta i całkowicie wtopiona, umieszczona pomiędzy 1/3 a 1/2 grubości 

przekroju warstwy zbrojącej (licząc od zewnątrz). Dodatkowe opaski siatki (25,0 x 

35,0 cm) należy nakleić (pod kątem 45º) w narożnikach otworów okiennych 

i drzwiowych. 
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5.6. Gruntowanie: 

5.6.1. Przygotowanie podłoża: 

            Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów 

i wosku. Wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed 

zastosowaniem podkładu tynkarskiego usunąć. 

5.6.2. Przygotowanie podkładu: 

           Podkłady gruntujące produkowane są jako emulsje gotowe do 

bezpośredniego użycia. Nie wolno ich łączyć z innymi materiałami ani zagęszczać, 

dopuszczone jest rozcieńczanie w proporcji 1:1.  

5.6.3. Gruntowanie: 

         Podkład najlepiej nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie 

wałkiem lub pędzlem, jako cienką i równomierną warstwę. Do pierwszego gruntowa-

nia bardzo chłonnych i słabych podłoży można zastosować emulsję rozcieńczoną 

czystą wodą w proporcji 1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowa-

nie należy powtórzyć emulsją bez rozcieńczenia. Gruntowaniu podlegają ściany 

zewnętrzne ponad powierzchnią terenu. 

5.6.4. Użytkowanie powierzchni: 

          Tynkowanie, malowanie, przyklejanie płytek itp., należy rozpocząć po 

wyschnięciu emulsji, czyli po około 2 godzinach od jej nałożenia. 

5.7. Tynkowanie elewacji: 

Podłoże przygotowane pod nałożenie tynku powinno być: 

a) stabilne – dostatecznie sztywne i odpowiednio długo sezonowane. Przyjmuje 

się, że czas sezonowania podłoża dla ścian betonowych wynosi co najmniej 

28 dni, 

b) suche, 

c) równe - nierówności i ubytki należy wypełnić, stosując zaprawy wyrównujące, 

zaprawy tynkarskie lub zaprawy klejące do wykonywania warstwy zbrojonej 

w systemach ociepleń. Przed naprawą podłoże należy zagruntować, 

d) oczyszczone - z warstw mogących osłabić przyczepność tynku, zwłaszcza 

z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej 

i emulsyjnej. Jeśli podłoże pokryte jest korozją biologiczną, należy ją również 

usunąć, 

e) zagruntowane.  

 Przygotowując tynk do nakładania ręcznego, materiał z worka należy wsypać 

do wiadra i przemieszać na sucho – w czasie transportu mogła nastąpić segregacja 

kruszywa. Następnie, mieszankę przesypać do pojemnika z wodą (w proporcjach 

podanych przez producenta) i mieszać ręcznie lub mechanicznie, aż do uzyskania 

jednolitej masy. Rozrobioną masę należy odstawić na 10 minut i ponownie 

wymieszać. Po przygotowaniu trzeba ją wykorzystać w ciągu ok. 1,5 godziny. 

W trakcie pracy powinno się co pewien czas przemieszać masę w celu 

ujednorodnienia konsystencji.     
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 Masę należy nakładać na podłoże ręcznie. Wykonanie ręczne polega na 

naniesieniu tynku w postaci warstwy o grubości kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy 

ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra 

i przemieszać. Tynkowaniu podlegają ściany zewnętrzne ponad powierzchnią terenu. 

 Do malowania elewacji należy zastosować farbę silikonową, kolory zgodne 

z Projektem Budowlano – Wykonawczym. Malowaniu podlegają ściany zewnętrzne 

ponad powierzchnią terenu.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.  

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 

Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych należy przeprowadzić kontrolę 

przygotowania do prac. Kontrola ta powinna polegać na:  

- sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekipy wykonawczej oraz wyposażenia  

w wymagane środki BHP,  

- sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac 

wykonawczych,  

- sprawdzeniu ważności odbioru rusztowań roboczych.  

Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu jak i całego systemu 

powinna obejmować:  

- Kontrolę podłoża,  

- Kontrolę między operacyjną,  

- Kontrolę końcową.  

6.1.1. Kontrola podłoża ściany.  

Polega na sprawdzeniu wyglądu podłoża, na którym montowany będzie system 

dociepleniowy, równości powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac 

naprawczych. Na tym etapie Wykonawca Robót ma jedyną możliwość 

protokolarnego stwierdzenia rzeczywistych krzywizn ściany. Stwierdzenie odchyłek 

od pionów oraz krzywizn i nierówności elewacji powinno być zapisane w dzienniku 

budowy lub w dwustronnie podpisanym protokole, w formie liczbowych odchyłek 

wyrażonych w milimetrach. W ramach kontroli podłoża należy wykonać próby 

przyklejenia płyt izolacyjnych do podłoża, a wyniki prób zapisać w dzienniku budowy. 

Niezbędne jest przeprowadzenie prób nośności łączników. Po ustaleniu wartości siły 

niezbędnej do wyrwania kołków mocujących izolację, należy sporządzić z tej 

czynności protokół zawierający szkic lokalizacji punków pomiarowych, dane 

z pomiaru i opis badania z podaniem parametrów użytego urządzenia. Protokoły 

z prób przyklejania płyt izolacyjnych i prób nośności łączników mechanicznych 

powinny zostać przekazane Inwestorowi przy odbiorze ocieplenia.  

6.1.2. Kontrola między operacyjna.  

Kontrola między operacyjna powinna obejmować prawidłowość wykonania:  
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- Przyklejenia płyt izolacyjnych i ich mocowania: polega na sprawdzeniu równości 

powierzchni, układu i szerokości spoin, liczby i rozmieszczenia łączników 

mechanicznych. 

- Obróbek blacharskich: polega na sprawdzeniu zamocowania i właściwych spadków 

blacharki. 

- Zamocowania profili: polega na sprawdzeniu wykonania styków dociepleniowych 

z innymi systemami budowlanymi w sposób zapewniający szczelność i nie 

przenoszenie naprężeń. Kontroli podlega również prawidłowość wykonania 

obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży i naroży 

otworów, dylatacji, podokienników, ślusarki). 

- Warstwy zbrojnej: polega na sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej 

w masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojonej przed przystąpieniem do 

dalszych prac. W podanej technologii grubość warstwy zbrojnej wynosi min 3mm.  

- Gruntowania: polega na sprawdzeniu prawidłowości nałożenia preparatu 

gruntującego. 

- Wyprawy tynkarskiej: polega na sprawdzeniu równości i nadaniu właściwej struktury 

tynku oraz jednolitości koloru. Odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie może być 

większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej (łata 

długości 2 m). Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie może 

być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 30 mm na całej wysokości 

budynku.  

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru Robót.  

Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych 

polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne 

wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna 

podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych wyrobów (oznakowanie 

znakiem B i znakiem CE). Zgodnie z obowiązującymi przepisami komplet 

dokumentów do zestawów wyrobów do ociepleń zewnętrznych ścian stanowią 

łącznie:  

- Aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja 

zgodności (dla zestawów wyrobów do wykonywania, ociepleń, których przydatność 

do stosowania stwierdzono przed 01-05-2004) lub,  

- europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja 

zgodności (dla zestawów wyrobów do wykonywania, ociepleń, których przydatność 

do stosowania stwierdzono po 01-05-2004).  

Aprobata techniczna, certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności na zestaw 

wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych winny być kompletne 

i uwzględniać wszystkie komponenty zestawu. Po stwierdzeniu formalnej 

przydatności wyrobów należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, 

ilościowej i pośrednio jakościowej w oparciu o zaświadczenia (atesty) z kontroli 

producenta. Wyniki kontroli powinny być wpisywane do Dziennika Budowy 

i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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7. OBMIAR ROBÓT.  

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót.  

 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiaru.  

Jednostkami obmiaru są: 

 1m2 (metr kwadratowy), 

 1dm3 (decymetr sześcienny), 

 1l (litr), 

 1kg (kilogram). 

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI.  

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót.  

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST.00.00„Wymagania Ogólne”. Przy 

wykonywaniu Robót dociepleniowych konieczny jest systematyczny nadzór 

techniczny prowadzony przez Wykonawcę, a także Nadzór Inwestorski i Autorski. 

W czasie wykonywania Robót konieczne jest prowadzenie Dziennika Budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym powinny być wpisane wszystkie 

spostrzeżenia dotyczące jakości podłoża, warstwy ocieplającej i wyprawy 

zewnętrznej.  

8.1.1. Odbiór materiałów.  

Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór 

materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze Robót 

zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy 

i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych 

materiałów z Dokumentacją Techniczną oraz właściwymi normami.  

8.1.2. Odbiór techniczny Robót.  

W czasie wykonywania Robót należy przeprowadzać ich częściowy odbiór, który 

powinien objąć następujące etapy: 

 przygotowanie powierzchni ścian,  

 przyklejenie płyt styropianowych i wykonanie obróbki miejsc specjalnych,  

 wykonanie wyprawy ochronnej na styropianie,  

 wykonanie obróbek blacharskich,  

 wykonanie tynku .  

Wszystkie Roboty powinny być odbierane na poszczególnych ścianach budynku, po 

zakończeniu Robót powinien być dokonany odbiór ostateczny polegający na 



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNO – BIUROWEGO MIĘDZYGMINNEGO SKŁADOWISKA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH W SŁUŻEWIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

 

63 

 

sprawdzeniu wykonanego ocieplenia z podanymi w wytycznych wymogami. Przy 

odbiorze końcowym należy ocenić następujące elementy ocieplenia: równość 

powierzchni (wg wymagań normowych jak dla III kat tynków zewnętrznych): 

 jednolitość wykonania tynku, 

 jednolitość koloru, 

 prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów,  

 prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi elementami elewacji ścian.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „ST.00.00 Wymagania 

ogólne”.  

9.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje.  

Cena obejmuje:  

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu,  

- przygotowanie podłoża,  

- zabezpieczenie stolarki i innych elementów elewacyjnych przed zanieczyszczeniem 

i uszkodzeniem w trakcie prac wraz z późniejszym ich usunięciem,  

- wyznaczenie krawędzi oraz płaszczyzny lica płyt izolacji termicznej,  

- wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynku,  

- reparacja tynków po dziurach i hakach,  

- usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy,  

- likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem terenu.  

10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT.  

 

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

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

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

- PN-825/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.  

- PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.  

- PN-B 20130:1999 Płyty styropianowe.  

- PN-B 10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 

pocienionych.  

- Świadectwo ITB nr 530/85 Metoda „lekka” ocieplania ścian zewn. budynków.  

- Świadectwo ITB nr 334/02 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewn. budynków. 

- Aprobata techniczna ZUAT-15/V.03 System ocieplania ścian zewnętrznych 

z zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy 

elewacyjnej ITB Warszawa 1999.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST-01.06 ROBOTY BUDOWLANE – 

WYKONANIE STOLARKI DRZWIOWEJ 

ZEWNĘTRZNEJ 

 

Kod CPV 45421131-1 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru montażu stolarki drzwiowej w ramach projektu : „Przebudowa 

i rozbudowa budynku socjalno – biurowego Międzygminnego Składowiska Odpadów 

Komunalnych w Służewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres Robót objętych ST  

Specyfikacja Techniczna „Roboty budowlane – Wykonanie stolarki drzwiowej 

zewnętrznej” obejmuje następujący zakres Robót: 

 demontaż istniejącej stolarki drzwiowej w istniejącej części budynku, 

 montaż nowej stolarki drzwiowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

Do montażu stolarki drzwiowej zastosować następujące materiały: 

 drzwi zewnętrzne, 

 materiały montażowe. 

 

Materiały powinny być jak określono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 

Technicznej bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w „ST.00.00 

Wymagania ogólne”. 

Do montażu stolarki drzwiowej należy użyć następującego sprzętu: 

 elektronarzędzia, 

 narzędzia ręczne, 

 wciągarki mechaniczne z napędem elektrycznym. 
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Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji Technicznej bądź inny, o ile 

zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano 

w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 

Do transportu materiałów należy użyć takich środków transportu, jak: 

 samochód dostawczy, 

 samochód ciężarowy, 

 samochód skrzyniowy (dostawczy, samowyładowczy). 

 

Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 

środków ostrożności i bezpieczeństwa pracujących ludzi. 

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony 

zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w „ST.00.00 Wymagania 

ogólne”. 

5.1. Wymiana stolarki drzwiowej 

Istniejące drzwi przewidziane do wymiany zdemontować wraz z oscieżnicami. 

Zdemontowane elementy usunąć z terenu budowy. Przed przystąpieniem do 

wykonywania nowej stolarki drzwiowej dokonać dokładnego pomiaru wszystkich 

otworów. Osadzanie stolarki drzwiowej należy wykonać przed pracami 

wykończeniowymi. Stolarkę montować przy użyciu kotew stalowych i pianki 

montażowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 

6.1. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 

Materiały i wyroby powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości 

wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty.  

6.2. Kontrola i badania wykonywanych prac montażowych 

Kontrola stanu ościeży przed montażem stolarki - ościeża muszą być 

pozbawione wad i zabrudzeń powstałych w trakcie montażu – zamocowania, 

uszczelnienia oraz dopuszczalnych odchyłek od pionu i poziomu. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiaru Robót podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 

 Jednostką usunięcia stolarki drzwiowej jest m2 

 Jednostką obmiarową wykonania nowych drzwi jest m2 

 

Ilość Robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 

8.1. Odbiór dostarczonej stolarki drzwiowej przed montażem 

Odbiorowi podlega zgodność stolarki drzwiowej z zatwierdzonymi 

uzgodnieniami oraz jakość wykonania. 

8.2. Odbiór ościeży przed montażem 

Odbiór ościeży należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 

montażu stolarki drzwiowej. 

8.3. Odbiór stolarki drzwiowej po renowacji i montażu 

Odbiorowi podlega całość stolarki drzwiowej - przed zabezpieczeniem folią 

budowlaną. Wszystkie elementy do odbioru powinny być dokładnie wyczyszczone. 

8.4. Całość prac 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania Robót, 

 zatwierdzony program prac konserwatorskich, 

 Dziennik Budowy, 

 dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 

wykonywania Robót, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

 protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz Robót, 

 świadectwa jakości wydane przez dostawców. 

 

Odbiór Robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim 

wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji Robót. 

Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano - Montażowych. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 

9.2. Płatności 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres Robót wymieniony w p. 1.3. 

niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 

Robót, w oparciu o wyniki pomiarów. Cena jednostkowa wykonania Robót oprócz 

kosztów określonych w „ST.00.00 Wymagania ogólne” obejmuje również: 

 zabezpieczenie elementów sąsiadujących przed zniszczeniem, 

 zabezpieczenie stolarki w czasie i po montażu, 

 uporządkowanie miejsca prowadzenia Robót, 

 przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc 

prowadzonych Robót, 

 wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów. 

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 Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 

47 poz. 401 z dn.19.03.2003r.) 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom  

1. Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 

10.1. Normy 

 

— PN-EN 12519:2005 (U) Okna i drzwi. Terminologia 

— PN-B-91000:1996 Stolarka Budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 

— PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport 

— PN-88/B-100085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST-01.07 ROBOTY BUDOWLANE – 

WYKONANIE STOLARKI OKIENNEJ 

 

Kod CPV 45421132-8 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru montażu stolarki okiennej w ramach projektu: „Przebudowa 

i rozbudowa budynku socjalno – biurowego Międzygminnego Składowiska Odpadów 

Komunalnych w Służewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Specyfikacja Techniczna „Roboty budowlane – wykonanie nowej stolarki 

okiennej” obejmuje następujący zakres Robót: 

- demontaż istniejącej stolarki okiennej (w istniejącym budynku), 

- montaż nowej stolarki okiennej, 

- montaż podokienników, 

- montaż parapetów wewnętrznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania stolarki okiennej zastosować następujące materiały:  

 Okna PCV. Profile muszą posiadać skuteczny system odprowadzania wody 

opadowej z przestrzeni ram okiennych. Szyby zespolone jednokomorowe ze 

szkła niskoemisyjnego, okucia obwiedniowe z mikrowentylacją i blokadą 

błędnego położenia klamki, zawiasy z możliwością regulacji i osłonkami, 

 parapety zewnętrzne PCV, 

 materiały montażowe. 
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Materiały powinny być jak określono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 

Technicznej bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano 

w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. Do montażu stolarki okiennej należy użyć 

następującego sprzętu: 

 elektronarzędzia, 

 narzędzia ręczne, 

 wciągarki mechaniczne z napędem elektrycznym. 

 

Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji Technicznej bądź inny, 

o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano 

w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. Do transportu materiałów należy użyć takich 

środków transportu, jak: 

 samochód dostawczy, 

 samochód ciężarowy, 

 samochód skrzyniowy (dostawczy, samowyładowczy). 

 

Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 

środków ostrożności i bezpieczeństwa pracujących ludzi. 

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony 

zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano 

w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. Istniejące okna zdemontować. Zdemontowane 

usunąć z terenu budowy. Przed przystąpieniem do wykonywania nowej stolarki 

okiennej dokonać dokładnego pomiaru wszystkich otworów okiennych i skorygować 

wymiary podane w zestawieniu stolarki Projektu Budowlano - Wykonawczego. Przed 

osadzeniem stolarki sprawdzić stan ościeży i węgarków – w razie konieczności 

oczyścić i dokonać koniecznych napraw. Osadzanie stolarki okiennej należy wykonać 

przed pracami wykończeniowymi (malarskimi). Stolarkę montować przy użyciu kotew 

stalowych i pianki montażowej. Razem z montażem okien wykonać montaż 

podokienników i parapetów. Mocowania i uszczelnienia ościeżnic, parapetów, 
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podokienników dokonać zgodnie z instrukcją dostawcy – producenta, lecz 

z zachowaniem warunków zawartych w poniższej tabeli. 

 

Mocowanie stolarki okiennej 

 

Wymiary zewnętrzne 

stolarki 

liczba 

punktów 

mocowania 

Rozmieszczenie punktów mocowania 

wysokość szerokość w nadprożu i progu w ościeżnicach bocznych 

do 150 

do 150 4 nie mocuje się 

w 2 punktach w 

odległości 33cm 

od nadproża i 33cm od 

progu 

 

150-200 6 

po 1 punkcie w 

nadprożu i progu 

w połowie szerokości 

powyżej 

200 
8 

po 2 punkty w nadprożu 

i progu 

rozmieszczone co 1/3 

szerokości okna 

powyżej 

150 
do 150 4 nie mocuje się 

w 3 punktach 

- w odległości 33cm od 

nadproża 

- w ½ wysokości 

- w odległości 33cm od 

progu 

 

Bezpośrednio po osadzeniu stolarkę i parapety należy zabezpieczyć przez szczelne 

oklejenie płatami folii budowlanej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 

6.1. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 

Materiały i wyroby (stolarka, parapety) powinny posiadać atest fabryczny lub 

świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty. 

Ponadto stolarka musi odpowiadać zatwierdzonemu wzorcowi. Kontroli podlegają 

również wszystkie elementy stolarki okiennej – rodzaj użytego materiału, szkła i okuć. 

 

6.2. Kontrola i badania wykonywanych prac montażowych 

 

Kontrola stanu ościeży przed montażem stolarki - ościeża muszą być 

pozbawione wad i zabrudzeń poprawności montażu stolarki okiennej – 

zamocowania, uszczelnienia dopuszczalnych odchyłek (odchylenie od pionu 

i poziomu nie większe niż 2 mm na 1 m lecz nie więcej niż 3 mm na całej długości 
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ościeżnicy, różnice przekątnych nie większe niż 2 mm przy przekątnej do 1m, 3 mm - 

do 2 m, 4 mm powyżej 2 m) prawidłowości osadzenia podokienników i parapetów 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 

 Jednostką usunięcia stolarki okiennej jest - m2, 

 Jednostką obmiarową wykonania nowych okien jest - m2, 

 Jednostką obmiarową wykonania podokienników jest - m2, 

 Jednostką obmiarową wykonania parapetów jest - m2, 

 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 

8.1. Odbiór dostarczonej stolarki okiennej przed montażem 

 

Odbiorowi podlega zgodność stolarki okiennej z zatwierdzonym wzorcem oraz jakość 

wykonania. 

 

8.2. Odbiór ościeży przed montażem 

 

Odbiór ościeży należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem 

do montażu stolarki okiennej. 

8.3. Odbiór stolarki okiennej po zamontowaniu 

 

Odbiorowi podlega stolarka okienna wraz z podokiennikami i parapetami – 

przed  zabezpieczeniem folią budowlaną. Wszystkie elementy do odbioru powinny 

być dokładnie wyczyszczone. 

8.4. Całość prac 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania Robót, 

 Zatwierdzony wzorzec stolarki okiennej, 

 Dziennik Budowy, 

 dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 

wykonywania robót, 
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 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

 protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz Robót, 

 świadectwa jakości wydane przez dostawców. 

 

Odbiór Robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim 

wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji Robót. 

Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano - Montażowych. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 

9.2. Płatności 

 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres Robót wymieniony w p. 1.3. 

niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 

Robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 

Cena jednostkowa wykonania Robót oprócz kosztów określonych w „ST – 00 

Wymagania ogólne” obejmuje również: 

 koszt opracowania wzorca stolarki, 

 zabezpieczenie elementów sąsiadujących przed zniszczeniem, 

 zabezpieczenie stolarki w czasie i po montażu, 

 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 

 przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc 

prowadzonych robót, 

 wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów. 

 

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 Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

( Dz U. Nr 47 poz. 401 z dn.19.03.2003r.) 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom  

1. Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 
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10.1 Normy 

 

— PN-EN 12519:2005 (U) Okna i drzwi. Terminologia 

— PN-B-91000:1996 Stolarka Budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 

— PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport. 

— PN-88/B-100085 
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania 

i badania 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru Robót w zakresie wykonania docieplenia ścian w ramach 

projektu: „Przebudowa i rozbudowa budynku socjalno – biurowego Międzygminnego 

Składowiska Odpadów Komunalnych w Służewie wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną”.  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja traktowana jest obok Dokumentacji Technicznej 

i przedmiaru Robót jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu 

i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.3.  

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia Robót przy 

wykonaniu docieplenia budynku i obejmują: 

 przygotowanie ścian zewnętrznych, 

 docieplenie ścian płytami styropianowymi wraz z wykonaniem 

cienkowarstwowego tynku mineralnego,  

 docieplenie ościeży płytami styropianowymi, 

 wykonanie obróbek blacharskich, 

 malowanie elewacji farbami silikonowymi. 

2. MATERIAŁY 

 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu Robót wg zasad niniejszej specyfikacji są:  

2.1. Zaprawa klejowa  

Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo- i wodoodporna, 

o dużej przepuszczalności i przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę Techniczną 

Instytutu Techniki Budowlanej.  

2.1.1. Transport i składowanie  

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, 

w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres 

przydatności do użycia zaprawy wynosi około 6 miesięcy od daty produkcji 

umieszczonej na opakowaniu. 

 

2.2. Płyty styropianowe  

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy stosować płyty styropianowe, 

samogasnące, o gęstości objętościowej powyżej 15 kg/m3. Zastosować styropian 

o odpowiedniej gęstości, zwartej strukturze i wytrzymałości na rozciąganie min. 

8 N/m2, odporności na temperaturę co najmniej 700ºC po sezonowaniu u producenta 
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przez okres około 2 miesięcy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze 

+200 ºC i wilgotności powietrza 65%. Wymiary płyt nie mogą być większe niż 60 x 

120 cm z odchyłkami nie większymi niż +2 mm. Odchyłki grubości płyt styropianu nie 

powinny przekraczać ±1,5 mm. Wytrzymałość płyt styropianowych na rozrywanie siłą 

prostopadłą do powierzchni nie może być mniejsza niż 100,0 kPa. Struktura zwarta, 

czyli granulki polistyrenowe, powinny być trwale połączone w jednorodną masę bez 

pustych miejsc. Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności 

z posiadanym atestem.  

 2.2.1. Transport i składowanie 

Sposób transportu i składowania płyt styropianowych musi wykluczyć możliwość 

połamania płyt lub uszkodzenia krawędzi płyt, co może powodować powstawanie 

mostków termicznych w warstwie termoizolacyjnej.  

2.3. Siatka zbrojąca z włókna szklanego  

Siatka z włókna szklanego: należy stosować siatkę odpowiednią do przyjętego 

systemu docieplenia. Siatka powinna być impregnowana odpowiednią dyspersją 

tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5 cm wzdłuż wątku 

i osnowy powinna wynosić nie mniej niż 1500N/5cm. 

2.4. Podkład tynkarski 

Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym stosowanym. Należy 

stosować podkład wynikający z przyjętego systemu docieplenia, posiadający 

odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest 

Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.  

Podkład tynkarski stosować zgodnie z projektem – wszędzie gdzie przewidziano 

pokrycie elewacji cienkowarstwowymi tynkami akrylowymi.  

2.4.1. Transport i składowanie  

Podkład tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zagęszczać, 

rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać 

w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze 

dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Nie wolno 

pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Okres przydatności do użycia masy 

wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

2.5. Cienkowarstwowy tynk mineralny do malowania 

Cienkowarstwowy tynk mineralny niezabarwiony stanowiący  ochronne 

wykończenie powierzchni elewacji. Tworzy lekką i wytrzymałą wyprawę tynkarską – 

jest idealnym wykończeniem systemów izolacji cieplnej. Zalecany jest na elewacje 

budynków dla których powinna być zachowana wysoka paroprzepuszczalność. Tynk 

powinien być wzmocniony polimerami, odporny na mikropęknięcia, paro 

przepuszczalny, hydrofobowy.  
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2.5.1. Transport i składowanie  

Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych 

warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed 

przegrzaniem.  

2.6. Emulsja gruntująca.  

Szybkoschnąca emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoży budowlanych pod 

kleje, gładzie, tynki, posadzki, farby, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 

2.6.1. Transport i składowanie  

Produkt transportowany w oryginalnych opakowaniach nie stwarza zagrożenia 

podczas transportu. Nie wymaga szczególnego traktowania ani oznakowania w myśl 

obowiązujących przepisów transportowych. 

Podczas transportu unikać temperatur ujemnych – produkt zamarza i traci 

nieodwracalnie swoje właściwości użytkowe w temp poniżej 0°C. 

2.7. Powłoka malarska silikonowa.  

Farba hybrydowa, zalecana na świeże tynki. Do malowania podłoży takich jak: tynki 

cementowe, cem-wap, cienkowarstwowe tynki mineralne i dyspersyjne, tynki i gładzie 

gipsowe, płyty g-k, nieotynkowane mury z betonu, cegieł, bloczków, pustaków 

ceramicznych, komórkowych lub silikatowych. 

Dane techniczne: 

Gęstość farby                                                                                          ok. 1,4 kg/dm3 

Stopień przyczepności (wg PN-80/C-81531)                                                                1 

Sd                                                                                                                     < 0,14 m 

Temperatura przygotowania farby oraz podłoża 

i otoczenia w trakcie prac                                                                od +5 °C do +30 °C 

Nakładanie kolejnej warstwy                                                            po ok. 6 godzinach 

Czas schnięcia                                                                                              2÷6 godzin 

 

Parametry farby:  

Połysk G                                                                                                           G3 - mat 

Grubość powłoki E                                                                    E3 – 100 < E < 200 μm 

Wielkość ziarna                                                                          S1 – drobne < 100 μm 

Współczynnik przenikania pary wodnej                        V średni 15 < V2 < 150 [g/m2d] 

Przepuszczalność wody                                                   W mała W3< 0,1 [kg/m2h0,5] 

2.7.1. Transport i składowanie. 

Materiał przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do 

ilości ładunku. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić przed 

przemarznięciem. Zabezpieczyć w trakcie transportu przed przesunięciem. 
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2.8. Rynny i rury spustowe  

 Rynny, rury spustowe, a także inne materiały potrzebne do montażu powinny 

posiadać atest ITB oraz ocenę Państwowego Zakładu Higieny. 

Rynny i rury spustowe wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej 

obustronnie poliuretanem. Rynny i rury spustowe o średnicy określonej w 

dokumentacji projektowej. Do mocowania rur spustowych i rynien wykorzystać haki i 

uchwyty systemowe. 

2.8.1. Transport i składowanie. 

W celu uniknięcia uszkodzenia rynien i rur spustowych należy  

je transportować i składować na płaskiej powierzchni. Dopuszczalna maksymalna 

wysokość magazynowania 1 m. Ładunek w czasie transportu powinien być 

nieuruchomiony. 

2.9. Pozostałe materiały uzupełniające. 

Materiałami uzupełniającymi systemu są kołki plastikowe do mocowania 

styropianu, listwy narożnikowe oraz elementy do obróbek szczególnych miejsc na 

elewacji (np. naroży budynku). 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania Robót (podstawowy):  

 środek transportowy,  

 samochód samowyładowczy do 5t, 

 rusztowanie zewnętrzne rurowe, 

 wiertarki, szlifierki kątowe, szczotki o sztywnym włosiu, mieszadła. 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogóle wymagania dotyczące transportu.  

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów.  

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który 

pozwoli uniknąć uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów.  

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami 

BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba środków transportu, musi 

gwarantować ciągłość prowadzenie prac budowlanych. Przewóz styropianu 

prowadzić należy oplandekowanymi samochodami. Pozostałe materiały siatki, masy, 

zaprawy, łączniki transportować samochodami w sposób zabezpieczony przed 

uszkodzeniem i zamknięciem. Wyroby wchodzące w skład zestawu do wykonywania 

ociepleń powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na 

każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta podająca, co najmniej 

następujące dane:  
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 nazwę i adres producenta,  

 oznaczenie ( nazwę handlową). 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Prace przygotowawcze: 

 Prace należy rozpocząć od przygotowania podłoża. Istniejące ściany budynku 

należy dokładnie sprawdzić w celu zlokalizowania ubytków w tynku, oraz miejsc 

z luźnym tynkiem.  

5.1.1. Przygotowanie podłoża. 

 Podłoże musi być czyste, nośne, równe, bez ubytków, substancji 

zmniejszających przyczepność. Luźne części usunąć przez skuwanie, piaskowanie 

lub hydropiaskowanie. Nierówności, ubytki i zagłębienia należy uzupełnić zaprawą do 

uzyskania gładkiej i równej powierzchni.  

W założeniach do projektowania przyjęto, że ściany budynku zostały wykonane 

zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru Robót. W przypadku 

stwierdzenia, po rozpoczęciu Robót i ustawieniu rusztowań występowania znacznych 

odchyłek od w/w warunków należy ustalić technologię Robót przygotowawczych 

dostosowaną do istniejących warunków. Zakres i sposób wykonaniu Robót uzgodnić 

z Inwestorem. 

 Podłoże do przyklejenia płyt termoizolacyjnych powinno być wytrzymałe, 

czyste, związane i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność. 

 W celu sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoża należy wykonać 

kontrolne przyklejenie próbek stosowanej izolacji o wymiarach 10,0 cm x 10,0 cm 

z warstwą kleju nie przekraczającą 1,0 cm. Przy prawidłowym przygotowaniu podłoża 

i odpowiedniej jakości kleju, przy założeniu, że temperatura otoczenia wynosi ok. 

20ºC, a wilgotność powietrza nie przekracza 60%, podczas odrywania po trzech 

dobach, rozerwanie powinno nastąpić w warstwie izolacji. 

5.2. Klejenie: 

 Do przyklejenia płyt styropianowych do podłoża należy stosować zaprawę 

klejową, zgodnie z Aprobatą Techniczną ITB. Materiał na płytę nakładać metodą 

pasmowo-punktową (ciągłe pasmo wzdłuż krawędzi i kilka „placków” we wnętrzu – 

zachować min. 40% powierzchni sklejenia netto, przy czym krawędzie muszą być 

przyklejone w 100 %). Masę nakładać tylko na powierzchnię płyt termoizolacyjnych, 

nigdy na podłoże. Po nałożeniu kleju na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do 

ściany i docisnąć, aby uzyskać równą płaszczyznę w stosunku do sąsiednich płyt. 

Płyty należy układać w pasach poziomych „na mijankę” z przesunięciem min. 

15,0 cm oraz przewiązaniem w narożach. Bezwzględnie należy unikać pokrywania 

się naroży płyt styropianowych z narożami otworów okiennych i drzwiowych. 

 Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wypełnić klinami styropianu. 

W przypadku wystąpienia w warstwie styropianu nierówności i uskoków należy je 
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zeszlifować do uzyskania jednolitej płaszczyzny. Pył powstały podczas szlifowania 

dokładnie usunąć. 

5.3. Mocowanie za pomocą łączników mechanicznych: 

 Po stwardnieniu kleju (lecz  nie wcześniej niż przed upływem 24 godzin) 

przystąpić do osadzania kołków kotwiących. Do mocowania styropianu należy 

zastosować łączniki mechaniczne wbijane ze standardową strefą rozporu (Ø8, 

długość 215,0 strefa rozporu 40,0 mm ) w ilości sztuk 4 na 1 m2 ściany. W przypadku 

stwierdzenia po rozpoczęciu Robót występowania innego materiału ściennego należy 

zastosować łączniki z długą strefą rozporu. 

 Dodatkowo należy  zwrócić uwagę, aby talerzyki kołków nie wystawały ponad 

warstwę izolacji. Niedopuszczalne jest również, aby ich zbyt mocne wbijanie 

powodowało uszkodzenia izolacji w miejscu styku z brzegiem talerzyka. Nie należy 

również mocować łącznika w odległości mniejszej niż 10,0 cm od narożnika budynku 

oraz krawędzi otworów i elementów ściennych. 

5.4. Obróbki blacharskie, elementy szczególne: 

 Istniejące obróbki blacharskie należy zdemontować przed przyklejeniem 

termoizolacji. Przed wykonaniem warstwy zbrojącej należy wykonać nowe obróbki 

z uwzględnieniem projektowanej grubości termoizolacji. 

 Parapety zewnętrzne wykonać PCV. Wszystkie obróbki powinny być tak 

wyprowadzone, aby ich krawędź była oddalona od docelowej powierzchni elewacji 

min. 40,0 mm. Obróbki powinny być zamocowane w sposób stabilny. Należy zwrócić 

uwagę, aby drgania elementów nie były przenoszone bezpośrednio na 

cienkowarstwowy element wykończeniowy. 

 Wszystkie wypukłe narożniki  budynku zabezpieczyć listwą narożną z siatką. 

5.5. Wykonanie warstwy zbrojącej: 

 Następnym etapem Robót jest wykonanie warstwy zbrojącej siatką. Przed 

wykonaniem tej czynności należy upewnić się, że powierzchnia izolacji podlegająca 

zbrojeniu jest odpowiednio równa. Do wykonania warstwy zbrojącej zastosować 

aprobowaną siatkę z włókna szklanego oraz zaprawę do zatapiania siatki zgodnie 

z odnośną Aprobatą Techniczną ITB. 

 Warstwę zbrojącą wykonać wtapiając w ułożoną na termoizolacji świeżą masę 

klejową. Kolejne wstęgi siatki układać z zakładem min. 10,0 cm, a następnie 

bezzwłocznie zaszpachlować je na gładko tym samym materiałem, zwracając uwagę 

na dokładne otulenie siatki i zachowanie stałej grubości warstwy. Tkanina powinna 

być napięta i całkowicie wtopiona, umieszczona pomiędzy 1/3 a 1/2 grubości 

przekroju warstwy zbrojącej (licząc od zewnątrz). Dodatkowe opaski siatki (25,0 x 

35,0 cm) należy nakleić (pod kątem 45º) w narożnikach otworów okiennych 

i drzwiowych. 
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5.6. Gruntowanie: 

5.6.1. Przygotowanie podłoża: 

            Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów 

i wosku. Wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed 

zastosowaniem podkładu tynkarskiego usunąć. 

5.6.2. Przygotowanie podkładu: 

           Podkłady gruntujące produkowane są jako emulsje gotowe do 

bezpośredniego użycia. Nie wolno ich łączyć z innymi materiałami ani zagęszczać, 

dopuszczone jest rozcieńczanie w proporcji 1:1.  

5.6.3. Gruntowanie: 

          Podkład najlepiej nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie 

wałkiem lub pędzlem, jako cienką i równomierną warstwę. Do pierwszego 

gruntowania bardzo chłonnych i słabych podłoży można zastosować emulsję 

rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, 

gruntowanie należy powtórzyć emulsją bez rozcieńczenia.  

5.6.4. Użytkowanie powierzchni: 

          Tynkowanie, malowanie, przyklejanie płytek itp., należy rozpocząć po 

wyschnięciu emulsji, czyli po około 2 godzinach od jej nałożenia. 

5.7. Tynkowanie elewacji: 

Podłoże przygotowane pod nałożenie tynku powinno być: 

f) stabilne – dostatecznie sztywne i odpowiednio długo sezonowane. Przyjmuje 

się, że czas sezonowania podłoża dla ścian betonowych wynosi co najmniej 

28 dni, 

g) suche, 

h) równe - nierówności i ubytki należy wypełnić, stosując zaprawy wyrównujące, 

zaprawy tynkarskie lub zaprawy klejące do wykonywania warstwy zbrojonej 

w systemach ociepleń. Przed naprawą podłoże należy zagruntować, 

i) oczyszczone - z warstw mogących osłabić przyczepność tynku, zwłaszcza 

z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej 

i emulsyjnej. Jeśli podłoże pokryte jest korozją biologiczną, należy ją również 

usunąć, 

j) zagruntowane.  

 

 Przygotowując tynk do nakładania ręcznego, materiał z worka należy wsypać 

do wiadra i przemieszać na sucho – w czasie transportu mogła nastąpić segregacja 

kruszywa. Następnie, mieszankę przesypać do pojemnika z wodą (w proporcjach 

podanych przez producenta) i mieszać ręcznie lub mechanicznie, aż do uzyskania 

jednolitej masy. Rozrobioną masę należy odstawić na 10 minut i ponownie 

wymieszać. Po przygotowaniu trzeba ją wykorzystać w ciągu ok. 1,5 godziny. 

W trakcie pracy powinno się co pewien czas przemieszać masę w celu 

ujednorodnienia konsystencji.     
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 Masę należy nakładać na podłoże ręcznie. Wykonanie ręczne polega na 

naniesieniu tynku w postaci warstwy o grubości kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy 

ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra 

i przemieszać. Tynkowaniu podlegają ściany zewnętrzne ponad powierzchnią terenu. 

 Do malowania elewacji należy zastosować farbę silikonową, kolory zgodne 

z Projektem Budowlano – Wykonawczym. Malowaniu podlegają ściany zewnętrzne 

ponad powierzchnią terenu.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 

 

Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy przeprowadzić kontrolę 

przygotowania do prac. Kontrola ta powinna polegać na:  

- sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekipy wykonawczej (np.: do pracy na 

wysokościach) oraz wyposażenia w wymagane środki BHP,  

- sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac 

wykonawczych,  

- sprawdzeniu ważności odbioru rusztowań roboczych.  

Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu jak i całego systemu 

powinna obejmować:  

- Kontrolę podłoża,  

- Kontrolę między operacyjną,  

- Kontrolę końcową.  

 

6.1.1. Kontrola podłoża.  

Polega na sprawdzeniu wyglądu podłoża, na którym montowany będzie system 

dociepleniowy, równości powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac 

naprawczych. Na tym etapie Wykonawca Robót ma jedyną możliwość 

protokolarnego stwierdzenia rzeczywistych krzywizn ściany. Stwierdzenie odchyłek 

od pionów oraz krzywizn i nierówności elewacji powinno być zapisane w dzienniku 

budowy lub w dwustronnie podpisanym protokole, w formie liczbowych odchyłek 

wyrażonych w milimetrach. W ramach kontroli podłoża należy wykonać próby 

przyklejenia płyt izolacyjnych do podłoża, a wyniki prób zapisać w dzienniku budowy. 

Niezbędne jest przeprowadzenie prób nośności łączników. Po ustaleniu wartości siły 

niezbędnej do wyrwania kołków mocujących izolację, należy sporządzić z tej 

czynności protokół zawierający szkic lokalizacji punków pomiarowych, dane  

z pomiaru i opis badania z podaniem parametrów użytego urządzenia. Protokoły  

z prób przyklejania płyt izolacyjnych i prób nośności łączników mechanicznych 

powinny zostać przekazane Inwestorowi przy odbiorze ocieplenia.  

6.1.2. Kontrola między operacyjna.  

Kontrola między operacyjna powinna obejmować prawidłowość wykonania:  
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- Przyklejenia płyt izolacyjnych i ich mocowania: polega na sprawdzeniu równości 

powierzchni, układu i szerokości spoin, liczby i rozmieszczenia łączników 

mechanicznych,  

- Obróbek blacharskich: polega na sprawdzeniu zamocowania i właściwych spadków 

blacharki,  

- Zamocowania profili: polega na sprawdzeniu wykonania styków dociepleniowych 

z innymi systemami budowlanymi w sposób zapewniający szczelność i nie 

przenoszenie naprężeń. Kontroli podlega również prawidłowość wykonania 

obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży i naroży 

otworów, dylatacji, podokienników, ślusarki),  

- Warstwy zbrojnej: polega na sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej 

w masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojonej przed przystąpieniem do 

dalszych prac. W podanej technologii grubość warstwy zbrojnej wynosi min 3mm.,  

- Gruntowania: polega na sprawdzeniu prawidłowości nałożenia preparatu 

gruntującego  

- Wyprawy tynkarskiej: polega na sprawdzeniu równości i nadaniu właściwej struktury 

tynku oraz jednolitości koloru. Odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie może być 

większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej (łata 

długości 2 m). Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie może 

być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 30 mm na całej wysokości 

budynku.  

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru Robót.  

Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych 

polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne 

wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna 

podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych wyrobów (oznakowanie 

znakiem B i znakiem CE). Zgodnie z obowiązującymi przepisami komplet 

dokumentów do zestawów wyrobów do ociepleń zewnętrznych ścian stanowią 

łącznie:  

- Aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja 

zgodności (dla zestawów wyrobów do wykonywania, ociepleń, których przydatność 

do stosowania stwierdzono przed 01-05-2004) lub,  

- europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja 

zgodności (dla zestawów wyrobów do wykonywania, ociepleń, których przydatność 

do stosowania stwierdzono po 01-05-2004).  

Aprobata techniczna, certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności na zestaw 

wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych winny być kompletne 

i uwzględniać wszystkie komponenty zestawu. Po stwierdzeniu formalnej 

przydatności wyrobów należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, 

ilościowej i pośrednio jakościowej w oparciu o zaświadczenia (atesty) z kontroli 

producenta. Wyniki kontroli powinny być wpisywane do Dziennika Budowy 

i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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7. OBMIAR ROBÓT.  

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót.  

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiaru.  

Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy).  

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI.  

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót.  

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST.00.00 „Wymagania Ogólne”.  Przy 

wykonywaniu Robót dociepleniowych konieczny jest systematyczny nadzór 

techniczny prowadzony przez Wykonawcę, a także Nadzór Inwestorski i Autorski. 

W czasie wykonywania Robót konieczne jest prowadzenie Dziennika Budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym powinny być wpisane wszystkie 

spostrzeżenia dotyczące jakości podłoża, warstwy ocieplającej i wyprawy 

zewnętrznej.  

8.1.1. Odbiór materiałów.  

Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór 

materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze Robót 

zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy 

i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych 

materiałów z Dokumentacją Techniczną oraz właściwymi normami.  

8.1.2. Odbiór techniczny Robót.  

W czasie wykonywania Robót należy przeprowadzać ich częściowy odbiór, który 

powinien objąć następujące etapy:  

 przygotowanie powierzchni ścian,  

 przyklejenie płyt styropianowych i wykonanie obróbki miejsc specjalnych,  

 wykonanie wyprawy ochronnej na styropianie,  

 wykonanie obróbek blacharskich,  

 wykonanie tynku elewacyjnego.  

Wszystkie Roboty powinny być odbierane na poszczególnych ścianach budynku, po 

zakończeniu Robót powinien być dokonany odbiór ostateczny polegający na 

sprawdzeniu wykonanego ocieplenia z podanymi w wytycznych wymogami. Przy 

odbiorze końcowym należy ocenić następujące elementy ocieplenia: o równość 

powierzchni (wg wymagań normowych jak dla III kat tynków zewnętrznych): 

 jednolitość warstwy tynku, 

 jednolitość koloru,  
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 prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów,  

 prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi elementami elewacji ścian.  

9. Podstawa płatności.  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „ST.00.00 Wymagania 

ogólne”.  

9.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje.  

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu,  

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  

 demontaż rynien i rur spustowych, 

 przygotowanie podłoża,  

 zabezpieczenie stolarki i innych elementów elewacyjnych przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie prac wraz z późniejszym ich 

usunięciem,  

 wyznaczenie krawędzi oraz płaszczyzny lica płyt izolacji termicznej,  

 wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych,  

 wykonanie tynków, 

 malowanie elewacji, 

 montaż nowych rur spustowych i rynien,  

 reparacja tynków po dziurach i hakach,  

 usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy,  

 likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem terenu.  

10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT.  

 PN-825/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.  

 PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.  

 PN-B 20130 :1999 Płyty styropianowe.  

 PN-B 10106 :1997 Tynki i zaprawy budowlane.. Masy tynkarskie do wypraw 

pocienionych.  

 Świadectwo ITB nr 530/85 Metoda „lekka” ocieplania ścian zewnętrznych 

budynków.  

 Świadectwo ITB nr 334/02 Bezspoinowy system ocieplania ścian 

zewnętrznych budynków.  

 Aprobata techniczna ZUAT-15/V.03 System ocieplania ścian zewnętrznych 

z zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej 

wyprawy elewacyjnej ITB Warszawa 1999.  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót dachowych, polegających na dociepleniu istniejących   

i projektowanych stropodachów niewentylowanych płytami ze sklejanej wełny 

mineralnej z wyprofilowanym spadkiem izolowanych papą termozgrzewalną wraz z 

obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi w ramach projektu 

„Przebudowa i rozbudowa budynku socjalno – biurowego Międzygminnego 

Składowiska Odpadów Komunalnych w Służewie wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt . 1.1. Odstępstwa 

od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach małych prostych Robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 

przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 

przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres Robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami 

blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach 

budynku na remontowanych dachach po ich dociepleniu płytami styropianowymi 

grubości wg dokumentacji projektowej. 

1.4. Warunki 

Ocieplenie dachu należy wykonać płytami ze sklejanej wełny mineralnej  

z wyprofilowanym spadkiem. Powierzchnię dachu dokładnie oczyścić. Na 

przygotowane podłoże ułożyć paroizolację (np. papa termozgrzewalna), następnie  

ułożyć płyty z wełny mineralnej mocowane na klej bitumiczny rozkładany na zimno. 

Na ułożonych płytach mocujemy kolejno papę podkładową i wierzchniego krycia. Po 

wykonaniu ocieplenia należy wykonać obróbki blacharskie. Rynny i rury spustowe 

wykonać PCV. Średnice rynien i rur spustowych wg projektu technicznego. Obróbki 

blacharskie wykonać z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm z uwzględnieniem 

projektowanej grubości termoizolacji. 
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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.00.00 Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny 

mieć: 

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 

zbioru norm polskich, 

– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami 

i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać 

na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 

przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

2.1. Rodzaje materiałów 

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. 

- specjalne kleje, masy bitumiczne do mocowania płyt z wełny mineralnej do podłoża, 

- folia paroizolacyjna lub papa, 

- płyty z wełny mineralnej, 

- lepik asfaltowy na gorąco, 

- papa wierzchnia zgrzewalna – papa modyfikowana SBS. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”  

Do wykonania docieplenia oraz hydroizolacji powierzchni potrzebne będą: 

- palnik gazowy z wężem długości min.15 m i z reduktorem, 

- mały palnik do obróbek dekarskich, 

- butla z gazem propan – butan, 

- szpachelki, 

- noże do cięcia papy i płyt z wełny mineralnej, 

- wałek dociskowy z silikonową rolką. 
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3.1. Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych 

narzędzi do przygotowywania materiałów dachowych oraz przyklejania ich 

i zgrzewania. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 

4.1. Transport materiałów: 

4.1.1. Lepik asfaltowy i materiały wiążące 

 Materiały wiążące i lepik powinny być pakowane, przechowywane 

i transportowane w sposób wskazany w normach polskich. 

4.1.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap 

 rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co 

najmniej 20 cm i związane drutem lub sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm, 

 na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi 

danymi określonymi w PN-89/B-27617, 

 rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących 

przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co 

najmniej 120 cm od grzejników, 

 rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt. ) w pozycji stojącej, w jednej 

warstwie. Odległość między warstwami – 80 cm. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Podstawowe zasady wykonawcze 

Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym 

w PN-80/B-10240, w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom 

podanym w aprobatach technicznych. 

- Do cięcia wyrobów z wełny używać zwykłego ostrego noża, zachowując 

równe i gładkie krawędzie cięcia. 

- Płyty przycinać o 0,5 cm więcej niż wynosi rozstaw w świetle elementów 

konstrukcyjnych. 

- Delikatnie wciskać je pomiędzy elementy konstrukcyjne, tak aby szczelnie 

wypełniały przestrzeń. 

- Nie szarpać wyrobu podczas dopasowywania. 

- Poszczególne warstwy izolowanej przegrody wykonywać sukcesywnie, np. 

na dachu płaskim paroizolację, płyty z wełny oraz papę układać odcinkami. 

- Nie chodzić po płytach miękkich. 

- Ograniczyć do minimum chodzenie po płytach twardych. 

- Przez właściwe docinanie i układanie płyt nie dopuszczać powstawania 

mostków termicznych. 
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1. Prace dekarskie można rozpocząć dopiero po zakończeniu robót budowlanych na 

powierzchni połaci dachowej, np. tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu wywiewek 

kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na które będą wyprowadzone 

(wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu klocków do mocowania obróbek 

blacharskich, uchwytów rynnowych itp. 

2. Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac dekarskich należy dokonać pomiarów 

połaci dachowej, wielkość spadków połaci dachu oraz określić ilość przerw 

dylatacyjnych i w oparciu o dokonane ustalenia precyzyjnie rozplanować rozłożenie 

poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. 

3. Prace dekarskie z użyciem pap zgrzewalnych można wykonywać w temperaturze: 

 nie niższej niż 0 ºC w przypadku pap modyfikowanych SBS, 

 nie niższej niż +5 ºC w przypadku pap oksydowanych. 

4. Papa przed użyciem powinna być przez min. 24 godz. przechowywana 

w temperaturze ok. +20 ºC i wynoszona na dach bezpośrednio przed układaniem. 

5. Nie należy prowadzić prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej 

powierzchni, a także podczas opadów atmosferycznych lub silnego wiatru. 

6. Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynien, haków 

i innego oprzyrządowania, oraz od wstępnego wykonania z papy podkładowej 

obróbek detal i dachowych takich jak ogniomury, kominy, świetliki. 

7. Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. 

Przy nachyleniach dachu do 20% papę należy układać pasami równoległymi do 

okapu, natomiast przy większym spadku papę układa się pasami prostopadłymi do 

okapu ze względu na możliwość osuwania się układanych pasów papy podczas ich 

zgrzewania, co spowodowane jest znaczną masą papy. 

8. Przed ułożeniem papy rolkę należy rozwinąć w miejscu, w którym będzie 

zgrzewana w celu rozprostowania i po przymierzeniu z uwzględnieniem zakładów 

oraz ewentualnym przycięciu, zwinąć ją z dwóch końców do środka. 

9. Zasadnicza operacja układania papy metodą zgrzewania polega na rozgrzewaniu 

podłoża oraz spodniej strony papy, aż do momentu zauważalnego topienia się masy 

przy jednoczesnym, powolnym rozwijaniu rolki. O prawidłowym zgrzaniu papy do 

podłoża świadczy odpowiedni wypływ masy, który powinien wynosić od 0,5 do 1 cm 

na całej długości pasa zgrzewanej papy. Brak wypływu lub wypływ nierównomierny 

świadczy o nieprawidłowym zgrzaniu papy z podłożem. 

10. Kolejne pasy papy należy łączyć ze sobą na zakład wzdłużny ( fabrycznie 

przygotowany) o szerokości 8-10 cm i poprzeczny o szerokości 12-15 cm. Miejsca 

zakładów poprzecznych na całej ich szerokości należy podgrzać palnikiem i docisnąć 

szpachelką w celu wgniecenia posypki. Zakłady powinno się wykonywać ze 

szczególną starannością, zgodnie z kierunkiem spływu wody oraz zgodnie 

z kierunkiem wiatrów wiejących w danej okolicy. Po ułożeniu kilku rolek i wystudzeniu 

pokrycia należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów na zakładach. Miejsca 

źle zgrzane trzeba po odchyleniu papy podgrzać i ponownie skleić. Miejsca wypływu 
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masy bitumicznej zaleca się posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia 

estetyki. 

11. Pasy papy powinny być tak rozmieszczone, aby zakłady zarówno poprzeczne jak 

i wzdłużne nie pokrywały się. Pasy papy nawierzchniowej należy przesunąć 

względem papy podkładowej o połowę szerokości rolki . Aby uniknąć zgrubień na 

zakładach zaleca się odcięcie pod kątem 45% narożnika z każdego pasa 

znajdującego się na spodzie zakładu. 

5.2.  Podłoża 

Podłoża przeznaczone pod pokrycia papowe powinny odpowiadać 

wymaganiom określonym w PN-80/B-10240 oraz muszą spełniać kilka 

podstawowych wymagań: 

 podłoże powinno być równe, co ma decydujące znaczenie dla prawidłowego 

spływu wody, przyczepności papy do podłoża oraz estetyki wykonanego 

pokrycia; przyjmuje się, że prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża, a łatą 

kontrolną o długości 2 m nie może przekraczać 5 mm, 

 podłoże powinno być odpowiednio zdylatowane, 

 wytrzymałość i sztywność podłoża powinny zapewniać przeniesienie 

przewidywanych obciążeń występujących podczas wykonywania robót oraz 

podczas eksploatacji dachu, 

 podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń oraz 

zagruntowane asfaltowym środkiem gruntującym. 

5.2.1. Podłoże z płyt w wełny mineralnej 

 

Stosowana do docieplenia stropodachu wełna mineralna może występować 

w postaci płyt, filców i mat. 

 

Wymagania: 

– wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 

– płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 

Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać 

następujące wymagania: 

– ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 

– wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 

kPa, 

– nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania 

z wymaganiami niniejszej specyfikacji 

Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia powinna być przeprowadzona 

przez Inspektora Nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie 

z wymaganiami normy PN-80/B-10240 pkt. 4. 



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNO – BIUROWEGO MIĘDZYGMINNEGO SKŁADOWISKA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH W SŁUŻEWIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

 

94 

 

6.1. Kontrola wykonania izolacji termicznych i pokryć dachowych 

 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania 

z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 

przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas 

wykonania prac pokrywczych, 

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po 

zakończeniu prac pokrywczych. 

 

Pokrycia papowe i izolacje termiczne: 

a) Kontrola międzyoperacyjna ociepleń i pokryć papowych polega na bieżącym 

sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej Specyfikacji 

Technicznej . 

b) Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności 

wykonania z Projektem oraz wymaganiami Specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się 

w sposób podany w normie PN-98/B-10240 pkt. 4. 

c) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości 

materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji 

Technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostki obmiarowe robót 

Jednostkami obmiarowymi powyższych robót są: 

 dla robót – Krycie dachu papą i wełną mineralną – m2, 

 dla robót – Obróbki blacharskie – m2, 

 dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur 

spustowych. 

7.2. Określenie ilości robót 

Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej 

z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych 

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Z powierzchni dachu nie 

potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia każdego nie 

przekracza 0,50 m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Podstawy odbioru robót 

Podstawę do odbioru wykonania Robót pokrywczych stanowi stwierdzenie 

zgodności ich wykonania z Dokumentacją Projektową i zatwierdzonymi zmianami 

podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
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8.2. Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, 

podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

 Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą 

łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. 

Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako Roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych Robót, do 

których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a) podłoża, 

b) jakości zastosowanych materiałów, 

c) dokładności wykonania poszczególnych warstw ocieplenia i pokrycia, 

d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do 

Dziennika Budowy. 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu Robót, po 

deszczu. 

Podstawę do odbioru Robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

a) Dokumentacja Projektowa i dokumentacja powykonawcza, 

b) Dziennik Budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 

c) zapisy dotyczące wykonywania Robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 

materiałów, 

d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 

– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania Robót pokrywczych 

z dokumentacją, 

– spis dokumentacji przekazywanej Inwestorowi , w skład tej dokumentacji powinien 

wchodzić program utrzymania pokrycia. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego 

pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, 

a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, SST 

i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 

z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki . 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie dachowe 

nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących 

rozwiązań: 

– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
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– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania 

i trwałości pokrycia, obniżyć cenę pokrycia, 

– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc 

nie odpowiadających SST) i ponownie wykonać Roboty pokrywcze. 

8.4. Odbiór ocieplenia i pokrycia z papy 

Sprawdzenie przytwierdzenia wełny mineralnej i papy do podłoża oraz papy 

do papy należy przeprowadzić przez na cięcie i odrywanie paska papy szerokości nie 

większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia 

papy. 

Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów 

częściowych i końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych 

miejscach na każde 100 m2. 

8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych  

Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie prawidłowości połączeń 

poziomych i pionowych. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub 

ścian. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. Sprawdzenie szczelności 

połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi . Rury spustowe mogą być 

montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

8.6. Zakończenie odbioru 

Odbioru ocieplenia dachów i pokrycia papą potwierdza się: protokołem, który 

powinien zawierać: 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Docieplenie dachu 

Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy 

wierzchniej, która obejmuje: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– przygotowanie materiałów, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

– oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 

– pokrycie dachu wełną mineralną wg technologii i zgrzewanie, 

– pokrycie papą termozgrzewalną, 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

– likwidacja stanowiska roboczego. 
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9.2. Obróbki blacharskie 

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej , która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.3. Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość metrów bieżących rynien wg ceny jednostkowej, 

która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych z uwzględnieniem dodatkowych 

warstw izolacji termicznej ścian oraz zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

10.1. Normy 

 PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

 PN-B-24620:1998 Lepiki , masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  

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

 PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

 PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 

stosowanymi na gorąco. 

 PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 

szklanej i welonu szklanego. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub 

taśmie aluminiowej . 

 PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym. 

 PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej .  

 PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej . 

 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 

i cynkowej . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania 

i badania przy odbiorze.  

 PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 

okrągłych. 

 PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

 PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział 

i wymagania.  

 PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien 

półokrągłych. 

 PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, 

wymagania i badania. 

 PN-EN 13163: 2004 Płyty ociepleniowe EPS. 
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: 

zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – 

Warszawa 2004 r. 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru Robót dotyczących wykonania sufitów podwieszanych w ramach 

projektu: „Przebudowa i rozbudowa budynku socjalno – biurowego Międzygminnego 

Składowiska Odpadów Komunalnych w Służewie wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną”. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie roboty budowlane dot. wykonania 

sufitów podwieszonych różnej klasy odporności ogniowej w zależności od miejsca 

montażu sufitów w budynkach. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi  

odpowiednimi normami i ST.00.00.00 – „Wymagania ogólne”, warunkami 

technicznymi  wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych a także instrukcją 

ITB.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Roboty prowadzić 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 48, poz. 401).Wymagania ogólne dot. Robót podano w części – 

Specyfikacja ogólna ST.00.00„Wymagania ogólne”. Szczegółowe wymagania 

dotyczące Robót wynikają z zapisów dokumentacji projektowej oraz instrukcji 

technicznych ITB producentów i dostawców materiałów, aprobat technicznych  

i urządzeń oraz niniejszej specyfikacji.  

2. MATERIAŁY  

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dot. materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części 

– Specyfikacja Techniczna ST.00.00 " Wymagania ogólne” 

Wykaz niezbędnych materiałów wynika z przyjętych w dokumentacji projektowej  

rozwiązań projektowych. 
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2.2 Płyty gipsowo kartonowe. 

Płyty składają się z rdzenia gipsowego osłoniętego ściśle związanymi z nim trwałymi  

i solidnymi okładzinami kartonowymi, tworzącymi płaską i prostokątną płytę. 

Powierzchnie kartonowe mogą się różnić w zależności od zastosowania określonego 

typu płyty, a rdzeń może zawierać dodatki nadające mu dodatkowe właściwości.  

Powierzchnie kartonowe mogą się różnić w zależności od zastosowania określonego 

typu płyty. 

W zależności od zlokalizowania sufitu podwieszanego w budynkach, należy 

zastosować odpowiednio dwie, trzy, bądź cztery płyty w zależności od wymaganej 

klasy przeciw pożarowej określonej w dokumentacji projektowej. 

Płyty należy mocować na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej. 

Konstrukcje wykonać z : 

 profili CD – pionowy ryflowany profil o zwiększonej wytrzymałości, stalowy, 

zimnogięty o wymiarach 60/27 x 0,55 mm, 

 profili UD - poziomy ryflowany profil o zwiększonej wytrzymałości, stalowy, 

zimnogięty o wymiarach 28/27 x 0,5 mm 

 wieszak obrotowy noniuszowy - wieszak służący do mocowania profili CD  do 

istniejącego stropu. W jego sklad wchodzi: Wieszak obrotowy noniuszowy, 

część górna wieszaka noniuszowego, klamra zabezpieczająca do wieszaków 

noniuszowych.  

2.3. Płyty gipsowo kartonowe. 

Poszycie z płyt 

gipsowo-

kartonowych  

Maksymalny rozstaw profili [mm] 
Maksymalny 

rozstaw 

wieszaków [mm] 
nośnych głównych 

Z obciążeniem dodatkowym ≤16 kg/m2 

3x12,5 mm 
400 1000 600 

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00 " Wymagania ogólne”. 

3.1. Zalecane narzędzia 

3.1.1. Trasowanie 

 poziomica wodna, 

 laser budowlany, 

 sznur traserski, 

 przymiar taśmowy, 

 ołówek, 

 łata 2-3 m z libellą, 

 kątownik metalowy, 
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 metrówka, 

 pion murarski. 

3.1.2. Montaż konstrukcji i płytowanie 

 nożyce do blachy (prawe i lewe), 

 nóż, 

 miarka zwijana, 

 metrówka, 

 poziomica 1,2 – 1,5m, 

 narzędzia do osadzania kołka (wiertarka udarowa, młot SDS), 

 kombinerki, 

 wkrętarka, 

 wkrętak krzyżowy i płaski, 

 podnośnik do płyt, 

 podesty robocze, 

 drabiny. 

3.1.3.  Szpachlowanie i malowanie 

 paca stalowa, 

 szpachelki stalowe, 

 szpachelki kątowe, 

 mechaniczne urządzenie do szlifowania lub uchwyt do papieru ściernego 

(zacieraczka), 

 wiadra plastikowe, 

 pędzle, 

 wałki malarskie, 

 wyciskacz do silikonu, 

 mieszadło elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe). 

4. TRANSPORT  

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST.00.00 " Wymagania ogólne”. 

Wszystkie materiały powinny być transportowane i składowane w warunkach 

zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniami.  

Płyty przenosi się w pozycji pionowej, krawędzią podłużną w kierunku poziomym.  

Płyty powinny być składowane płasko, parami z odwróconymi stronami licowymi do 

siebie, na paletach drewnianych lub podkładach, rozstaw miedzy podkładami 

powinien wynosić około 500mm. Składowane płyty powinny być posegregowane 

według typów i wymiarów. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli Robót podano w Specyfikacji ogólnej ST.00.00 " Wymagania 

ogólne”. 
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5.1. Konstrukcja. 

Ruszt dwupoziomowy powinien składać się z profili sufitowych CD głównych (górna 

warstwa) i ułożonych prostopadle bezpośrednio pod nimi profili sufitowych CD 

nośnych (warstwa dolna). Profile nośne powinny być oddalone od ściany nie więcej 

niż 150mm. Maksymalny rozstaw profili głównych wynosi 1000mm, a nośnych 

400mm. 

Do przedłużania profili sufitowych CD (głównych i nośnych) należy stosować łączniki 

wzdłużne. Profile sufitowe główne z profilami sufitowymi nośnymi należy łączyć 

łącznikami krzyżowymi (konstrukcja dwupoziomowa). 

Konstrukcja rusztu powinna być mocowana do konstrukcji stropu za pośrednictwem 

wieszaków noniuszowych obrotowych lub prętowych z elementem rozprężnym 

obrotowych. Wieszaki powinny być mocowane wyłącznie do profili sufitowych 

głównych.  

Profile sufitowe nośne w konstrukcji dwupoziomowej oraz główne powinny być na 

obwodzie oparte na profilach przyściennych UD, mocowanych do ścian za pomocą 

stalowych łączników mechanicznych w rozstawie nie przekraczającym 750mm. 

5.2. Montaż płyt gipsowo-kartonowych  

Poszycie  powinny stanowić płyty gipsowo-kartonowe grubości 12,5mm i 15mm  

(w zależności od wymaganej klasy ogniowej) o spłaszczonej krawędzi, mocowane do 

kształtowników szkieletu nośnego blachowkrętami. Długość blachowkrętów powinna 

być większa o co najmniej 10mm od łącznej grubości mocowanych płyt. Rozstaw 

blachowkrętów powinien wynosić dla warstw wewnętrznych nie więcej niż 400mm, 

dla zewnętrznych 150mm.  

Układ płyt powinien spełniać następujące warunki: 

   - styki poprzeczne płyt położonych w tej samej warstwie powinny być przesunięte 

względem siebie o co najmniej 400mm, 

   - styki poprzeczne i podłużne płyt położonych w sąsiednich warstwach powinny być 

przesunięte względem siebie o co najmniej 400mm. 

5.3. Szpachlowanie połączeń między płytami 

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi we wszystkich 

warstwach poszycia oraz do wykonywania uszczelnień na obwodzie okładzin 

ściennych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe. Spoiny zewnętrzne 

(widoczne) między płytami gipsowo-kartonowymi powinny być wzmocnione taśmami 

spoinowymi. Na połączeniach pionowych stosuje się wszystkie typy taśm 

spoinowych, tj. taśma spoinowa samoprzylepna ("siatka" i papierowa) wklejana na 

krawędziach łączonych płyt gipsowo-kartonowych bezpośrednio na karton - dla płyt 

gipsowo-kartonowych o krawędzi spłaszczonej oraz na ułożoną uprzednio 

konstrukcyjną masę szpachlową ("na mokry gips"). 

Krawędzie "cięte" przeznaczone do wykonania na nich połączenia poziomego 

powinny zostać specjalnie uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod 

kątem około 45o na wysokości około 2/3 grubości płyty (9-10mm dla płyty o gr. 
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12,5mm). Przed przystąpieniem do szpachlowania połączeń poziomych krawędzie 

"cięte" powinny zostać dokładnie oczyszczone i odkurzone oraz bezpośrednio przed 

nałożeniem masy szpachlowej intensywnie zwilżone. 

Szpachlowanie połączeń pionowych i poziomych między płytami g-k  

z zastosowaniem taśmy spoinowej wklejanej na uprzednio ułożoną konstrukcyjną 

masę szpachlową ("na mokry gips") wymaga drugiego etapu szpachlowania 

konstrukcyjną masą szpachlową mającego na celu "przykrycie" taśmy spoinowej 

masą gipsową; szpachlowanie połączeń pionowych z zastosowanie 

samoprzylepnych taśm spoinowych w zależności od głębokości krawędzi może 

wymagać 2-go etapu szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową.  

5.6. Informacje dodatkowe 

Sufit podwieszany powinien mieć dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji 

budynku oraz w odstępach nie większych niż 15m. 

W sufitach podwieszanych mogą być montowane instalacje oraz osadzane puszki 

elektryczne. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Kontrola jakości elementów sufitu sprowadza się do: 

 Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową, 

 Sprawdzenia zgodności z dokumentami odniesienia (wymiary, wygląd), 

 Sprawdzenie poprawności oznakowania wyrobów odpowiednim znakiem 

budowlanym dopuszczającym do obrotu. 

6.2. Badania wyrobów na placu budowy 

 Nie wymaga się. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w części – „Wymagania ogólne”.  

7.2 Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH  

Sufity podwieszane powinny zostać wykonane zgodnie z niniejszą specyfikacją, 

dokumentacja projektową oraz wytycznymi producenta. W celu pełnej kontroli 

prawidłowości wykonania konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapów 

prowadzonych robót. Odbiór sufitów podwieszanych powinien zostać podzielony na 5 

etapów prac zanikających.  
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8.1. Odbiór montażu konstrukcji  

 sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatności do zastosowania 
w systemie, 

 sprawdzenie rozstawu profili i wieszaków,  

8.2. Odbiór montażu izolacji  

 sprawdzenie dokładności ułożenia, 

 sprawdzenie poprawności ułożenia paraizolacji. 

8.3. Odbiór montażu płyt gipsowo-kartonowych  

 sprawdzenie poprawności ułożenia płyt, 

 sprawdzenie prawidłowości przykręcania wkrętów. 

8.4. Odbiór szpachlowania połączeń  

 sprawdzenie zastosowanych materiałów, 

 sprawdzenie zastosowania taśm spoinowych, 

 sprawdzenie estetyki wykonania. 

8.5. Odbiór powierzchni 

 dokładność wykonania wg instrukcji ITB 417/2006. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa uwzględnia dostarczenie materiałów, roboty przygotowawcze, 

montaż i prace porządkowe.  

10. NORMY, ATESTY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 Instrukcja PSG „Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej 

zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych”, PSG, 2010 

 Instrukcja producenta „Montaż systemów Rigips” 

 Katalog „Systemy Rigips” 

 Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

 Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

 Dz.U. 2002 nr 209 poz. 1779 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 

grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych 

oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE  

 Instrukcja ITB 417/2006 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 7: Lekkie ściany 

działowe” 
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 PN-B-02851-1:1997 – „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania 

odporności ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja.”  

 PN-EN 520:2006 – „Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody 

badań.” 

 PN-EN 14195 – „ Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania 

z płytami gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań.” 

 PN-EN 13963:2008 – „Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. 

Definicje, wymagania i metody badań.” 

 PN-EN 14566:2008 – „Łączniki mechaniczne do systemów płyt gipsowo-

kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań.” 

 PN-EN 13162:2002 – „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby 

z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacje.” 
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ST-02.03 ROBOTY BUDOWLANE – 

WYKONANIE ŚCIAN Z BLOCZKÓW Z 
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Kod CPV 45262620-3 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru ścian z bloczków gazobetonowych w ramach projektu: „Przebudowa 

i rozbudowa budynku socjalno – biurowego Międzygminnego Składowiska Odpadów 

Komunalnych w Służewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie ścianek grubości określonej na rzutach 

architektonicznych  z bloczków z betonu komórkowego. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Ogólnej ST.00 „Wymagania 

Ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

Wykonanie Robót murowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 

właściwe doświadczenie w realizacji tego typu Robót i gwarantującemu właściwą 

jakość wykonania. Roboty murowe winny być wykonane ściśle wg dokumentacji 

technicznej. 

Przed przystąpieniem do Robót wykonawca powinien się dokładnie zapoznać  

z dokumentacją techniczną i kosztorysową. Wszelkie ewentualne niejasności  

w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania dla materiałów 

2.1.1. Bloczki gazobetonowe. 

Bloczki betonowe do murowania na cienka spoinę. Bloczki z gładką powierzchnią 

czołową o wymiarach 59x24x24cm.  

2.1.2. Zaprawy murarskie 

Przygotowanie zapraw do Robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawa powinna być zużyta: 
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a) zaprawa cementowo - wapienna - w czasie 3 godzin, 

b) zaprawa cementowa - w czasie 2 godzin. 

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania Robót murowych należy stosować 

piasek zgodny z dokumentacja kosztorysową. 

Woda do zapraw powinna spełniać wymagania PN-C-04630. 

Proporcje składników zapraw przy określonych markach zaprawy oraz zastosowanie 

marek w zależności od przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504. 

Do wykonania zapraw należy stosować cement portlandzki bez dodatków marki 32,5 

wg normy PNB-19701. 

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celów budowlanych (zapraw) 

odpowiada normie PN-B-30302. 

W celu dogaszania nie zgaszonych cząstek wapna wskazane jest zarobić wapno 

na 24 do 36 godzin przed jego użyciem. 

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw występują w przyrodzie  

w formie naturalnej i muszą odpowiadać normie PN-B-06711. 

3. SPRZĘT 

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca się stosować podane niżej 

narzędzia i akcesoria:  

• Piła taśmowa - do przycinania bloczków do  żądanego wymiaru i wycinania  

skomplikowanych kształtów,  

• Piła widiowa – do ręcznego cięcia bloczków,   

• Rylec – do ręcznego wycinania bruzd w ścianie pod instalacje elektryczne,  

• Kielnie do zapraw szerokość dostosowana do grubości bloczków: 24cm,  

• Packa do szlifowania – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów  

z bloczków odmiany 400,  

• Prowadnica kątowa – do dokładnego przycinania betonu komórkowego 

4. TRANSPORT 

Bloczki przewozić transportem samochodowym, bloczki są zapakowane na palety  

a całość zafoliowana. Palety mogą być ustawiane nie więcej niż w dwóch warstwach 

na równym i twardym podłożu zapewniającym ich stabilność. Palety mogą być 

rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub żuraw 

znajdujący się na budowie. Rozładunek za pomocą żurawi wymaga zastosowania  

wideł rozładunkowych. Inny sposób rozładunku może być przyczyną uszkodzenia 

wyrobów. Palety należy umieszczać najbliżej miejsca pracy w taki sposób, aby był 

zapewniony łatwy dostęp do poszczególnych rodzajów wyrobów. 

5 . WYKONYWANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji  

i harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 
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5.1. Wymagania przy wykonywaniu robót murowych 

 Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania  

i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co 

do odsadzek, wyskoków, otworów itp.  

 Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica 

poziomów poszczególnych części murów podczas wykonywania danego 

budynku nie powinna przekraczać: 3 m dla murów z bloczków z betonu 

komórkowego.  

 Bloczki powinny być czyste i wolne od kurzu.   

 Stosowanie bloczków kilku rodzajów klas jest dozwolone, jednak pod 

warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana  

z bloczków jednego wymiaru i jednej klasy.  

 Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem 

murów.  

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Badania kontrolne 

Bieżące badania kontrolne obejmują sprawdzenie: 

 kształtu i wymiarów, 

 uszkodzeń, 

 gęstości objętościowej w stanie suchym i w stanie wilgotności wysyłkowej, 

 średniej wytrzymałości na ściskanie. 

Bieżące badania kontrolne powinny być wykonane dla każdej przedstawionej 

od odbioru partii wyrobów. 

6.2. Tolerancja wymiarów 

 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny należy wykonać 

za pomocą szablonu i przyrządów pomiarowych z dokładnością do 1 mm. 

 Kształt - wg Normy BN-90/66745-01 

 Cechowanie - na każdej palecie w dowolnej warstwie stosu elementy powinny 

być cechowane przez naniesienie plamy pasa w kolorach - sprawdzenie 

przez oględziny. 

6.2. Zaprawa murarska do cienkich spoin 

Badania kontrolne obejmują sprawdzenie: 

 wyglądu suchej mieszanki, 

 maksymalne średnice ziaren wypełniacza, 

 gęstości nasypowej, 

 wyglądu świeżej zaprawy, 

 konsystencji, 

 zmiany objętości, 
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 bieżące badania powinny być wykonane dla każdej przedstawionej do odbioru 

partii suchej mieszanki. 

Oznaczenie powinno zawierać: 

 nazwę i adres oraz znak firmowy producenta, 

 kod producenta, 

 nazwę wyrobu, 

 datę produkcji i nr partii produkcyjnej, 

 termin przydatności do stosowania, 

 masę netto, 

 proporcje mieszania z wodą, 

 symbol Aprobaty Technicznej, 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ilość wykonywanych Robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury 

lub na podstawie rysunków roboczych. 

 Nakład liczony na 1 m2 ściany. 

 Grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami. 

 Długość murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych. 

 Z obmiarów murów odlicza się otwory drzwiowe i inne. 

 Nie odlicza się bruzd na instalację gniazd. 

 Powierzchnię otworów, w których ościeżnice obmurowane są jednocześnie 

ze wznoszeniem muru mierzy się w świetle ościeżnic. 

8. ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT 

Ściany z betonu komórkowego powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki  

budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji producenta oraz warunkami  

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych.  

Podstawę dla odbioru Robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  

 dziennik budowy,  

 zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 

przez producentów,  

 protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, 

jeżeli odbiory te nie były odnotowywane w dzienniku robót, 

Odbiór Robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych 

robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic). Jeżeli jednak odbiór 

odbywa się przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej należy zwrócić uwagę 

na prawidłowość wykonania otworów (zgodność z projektem). W trakcie 

dokonywania odbioru szczególną 

uwagę należy zwrócić na:  

 spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi blokami, spoiny 

nie mogą być grubsze niż 3 mm,  
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 ściany konstrukcyjne muszą być przewiązane wiązaniem murarskim, 

niedozwolone jest zostawianie strzępi i późniejsze domurowywanie ścian,  

 bloczki znajdujące się na krawędziach ścian, otworów drzwiowych i okiennych 

muszą mieć długość min. 115 mm, spoiny pionowe w poszczególnych 

warstwach powinny się mijać o min. 80 mm.  

W razie uznania całości lub części Robót murowych za niezgodne z niniejszymi 

”Warunkami technicznymi” należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone 

odstępstwa od postanowień niniejszych „Warunków technicznych” zagrażają 

bezpieczeństwu budowli i na ile obniżają jakość wykonanych elementów i konstrukcji 

murowych. Mury  zagrażające bezpieczeństwu powinny być odpowiednio 

zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposób prawidłowy oraz ponownie 

przedstawione do odbioru.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wykonane roboty murowe z bloczków są płatne wg obmiaru na podstawie ceny 

jednostkowej, która uwzględnia odpowiednio: 

 zakup materiału, transport, 

 złożenie materiałów do magazynu na placu budowy, 

 ustawienie i demontaż rusztowań, 

 przygotowanie zaprawy, 

 wymurowanie ścian z wykonaniem naroży, 

 posprzątanie placu budowy po wykonanych pracach. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe. 

 PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komórkowy. 

 PN-B-19301:1997 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu 

komórkowego. Elementy drobno wymiarowe. 

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

i wytrzymałościowych. 

 PN-77/B-07614/07 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gęstości 

nasypowej. 

 PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru osadzenia ościeżnic w ramach projektu: „Przebudowa i rozbudowa budynku 

socjalno – biurowego Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w 

Służewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, 

wykonaniu i odbiorze Robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 

osadzenie ościeżnic w ścianach murowanych różnej grubości. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami, oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST.00.00 ”Wymagania Ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność 

z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. 

1.5.1. Wymogi formalne 

Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, 

lub instrukcją wbudowania, akceptowaną przez Inspektora. 

Montaż ościeżnic powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami norm. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały. 

Zastosowanymi materiałami przy osadzaniu ościeżnic są: 

 ościeżnice dostosowane do gr. muru w którym będą montowane, 

 o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną, odpowiadające 

wymaganiom odpowiednich norm lub posiadające świadectwa dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie, 

 elementy łączące, 

 elastyczne materiały uszczelniające. 

 ościeżnice powinny odpowiadać kolorystyce zaproponowanej przez 

projektanta. 
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3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

4. TRANSPORT  SKŁADOWANIE 

Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby 

podczas transportu zapewniona była ochrona przed uszkodzeniem i warunkami. 

Warunki przechowywania elementów ościeżnic, elementów łączonych musi 

zapewniać stałą gotowość ich użycia.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram Robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich Roboty będą wykonywane. 

 

5.1. Wymagania przy osadzeniu ościeżnic  

Przed przystąpieniem do Robót związanych z osadzaniem ościeżnic należy ocenić 

możliwość bezusterkowego wykonania prac, poprzez: 

- ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeży pod 

względem równości, pionowości i wypoziomowania, 

- sprawdzanie odpowiedniej jakości elementów przewidzianych do wbudowania, 

- sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku. 

 

Warunkiem prawidłowego wbudowywania elementów jest sprawdzenie, czy 

pomiędzy ich wymiarami a wymiarami ościeża, w które mają zostać wbudowane nie 

zachodzą niezgodności większe niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 

Elementy ościeżnic powinny być oczyszczone z brudu, rdzy i innych zanieczyszczeń. 

5.2. Montaż w ścianach murowanych 

Do montażu ościeżnic można przystąpić po wykonaniu tynków i założeniu podłóg. Po 

zamontowaniu ościeżnicy należy ją w środku rozeprzeć.  

Możliwe jest mocowanie ościeżnic za pomocą: 

 zakotwienia w konstrukcji budynku, 

 kołków rozporowych, 

 kołków lub gwoździ wstrzeliwanych, 

 spawania do rygli osadzonych w ścianach, o ile tym sposobem nie 

przeciwstawiają się inne wymagania techniczne. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości wykonania osadzenia ościeżnic obejmuje odbiory materiałów, oraz 

odbiór końcowy po wykonaniu Robót. 

Odbiór materiałów powinien obejmować ocenę jakości elementów przeznaczonych 

do wmontowania, polegająca na sprawdzeniu: 

 świadczeń jakości i świadectw wystawianych przez producenta, 

 podstawowych wymiarów (dopuszczalnych odchyłka ± 1 mm), 
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 zabezpieczenia antykorozyjnego: powłoki bez pęcherzy, odprysków, pęknięć, 

łuszczenia, 

 stanów powierzchni (bez ostrych krawędzi, uszkodzeń mechanicznych). 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1 szt. osadzonych ościeżnic. Zarówno Inspektor jak  

i wykonawca mogą, w razie wątpliwości, żądać końcowego sprawdzenia 

dostarczonego materiału. Żądanie wykonawcy musi zostać przedstawione na piśmie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Przy odbiorze osadzenia ościeżnic powinny zostać sprawdzone: 

- zgodność wbudowanego elementu z projektem, 

- odchylenie od pionu i poziomu - max 2 mm na 1 m i max 3 mm na całej długości 

stojaka lub nadproża ościeżnicy, 

- zwichrowana z płaszczyzny pionowej max 2 mm, 

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocenę 

sposobu i rozmieszczenia miejsc zamocowania, oraz stanu i wyglądu wykończenia 

ościeżnicy, 

- dokładność uszczelnienia ościeżnic z ościeżami otworów budowlanych, 

zapewniająca ochronę przed infiltracją powietrza. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Osadzanie ościeżnic płatne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która 

zawiera: 

 zakup materiałów, 

 transport na miejsce składowania na placu budowy, 

 transport do miejsca wykonywanych prac, 

 osadzenie ościeżnic, 

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-B-91003 Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie. 

 PN-B-92010 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota. 

 PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 

korozyjnej środowisk. 

 PN-M.-02046 Średnice otworów przejściowych dla śrub i wkrętów 

 PN-M.-82054 Śruby, wkręty, nakrętki. 

 PN-B-14501 Zaprawy betonowe zwykłe. 

 Dz. U. NR 109/2004 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST-02.05 ROBOTY BUDOWLANE  

– STOLARKA DRZWIOWA 

 

Kod CPV 45421131-1 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru montażu stolarki drzwiowej w ramach projektu: „Przebudowa 

i rozbudowa budynku socjalno – biurowego Międzygminnego Składowiska Odpadów 

Komunalnych w Służewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Specyfikacja Techniczna „Roboty budowlane – Stolarka drzwiowa” obejmuje 

następujący zakres Robót: 

- wykonanie nowej stolarki o formie określonej w dokumentacji projektowej, 

- montaż nowej stolarki drzwiowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

Do montażu stolarki drzwiowej zastosować następujące materiały: 

 drzwi wewnętrzne drewniane,  

 przeciw pożarowe o klasie odporności ogniowej określonej w warunkach 

p.poż,  

 

Szczegółowy wykaz stolarki wg zestawienia projektowanej stolarki drzwiowej 

załączonego do dokumentacji projektowej. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w „ST.00.00 

Wymagania ogólne”. 

Do montażu stolarki drzwiowej należy użyć następującego sprzętu: 

 elektronarzędzia, 

 narzędzia ręczne, 

 wciągarki mechaniczne z napędem elektrycznym. 
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Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji Technicznej bądź inny, o ile 

zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano  

w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 

Do transportu materiałów należy użyć takich środków transportu, jak: 

 samochód dostawczy, 

 samochód ciężarowy, 

 samochód skrzyniowy (dostawczy, samowyładowczy). 

 

Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 

środków ostrożności i bezpieczeństwa pracujących ludzi. 

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony 

zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w „ST.00.00 Wymagania 

ogólne”. 

5.1. Wymiana stolarki drzwiowej 

Istniejące drzwi przewidziane do wymiany zdemontować. Zdemontowane 

drzwi usunąć z terenu budowy. Przed przystąpieniem do wykonywania nowej stolarki 

drzwiowej dokonać dokładnego pomiaru wszystkich otworów. Przed osadzeniem 

stolarki należy wbudować ościeżnice zgodnie z ST.02.04.   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne. 

6.1. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 

Materiały i wyroby powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości 

wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiaru Robót podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 

 Jednostką obmiarową prac renowacyjnych jest m2 powierzchni stolarki 

 Jednostką wymiany stolarki drzwiowej jest m2 

 Jednostką obmiarową wykonania nowych drzwi jest m2 

 Ilość Robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 

8.1. Odbiór dostarczonej stolarki drzwiowej przed montażem 

Odbiorowi podlega zgodność stolarki drzwiowej z zatwierdzonymi uzgodnieniami 

oraz jakość wykonania. 

8.2. Odbiór stolarki drzwiowej po montażu 

Odbiorowi podlega całość stolarki drzwiowej - przed zabezpieczeniem folią 

budowlaną. Wszystkie elementy do odbioru powinny być dokładnie wyczyszczone. 

8.3. Całość prac 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania Robót, 

 Dziennik Budowy, 

 dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 

wykonywania Robót, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

 protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz Robót, 

 świadectwa jakości wydane przez dostawców. 

 

Odbiór Robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim 

Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano - Montażowych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 

9.2. Płatności 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres Robót wymieniony w pkt. 1.3. 

niniejszej ST. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości Robót, w oparciu  

o wyniki pomiarów. 

Cena jednostkowa wykonania Robót oprócz kosztów określonych w „ST.00.00 

Wymagania ogólne” obejmuje również: 

 zabezpieczenie elementów sąsiadujących przed zniszczeniem, 

 zabezpieczenie stolarki w czasie i po montażu, 

 uporządkowanie miejsca prowadzenia Robót, 

 przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc 

prowadzonych Robót, 
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 wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów. 

 

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 Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 

47 poz. 401 z dn.19.03.2003r.) 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom  

1. Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 

10.1. Normy 

 

— PN-EN 12519:2005 (U) Okna i drzwi. Terminologia 

— PN-B-91000:1996 Stolarka Budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 

— PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport 

— PN-88/B-100085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST-02.06 ROBOTY BUDOWLANE – PODŁOŻA 

POD POSADZKI  NA GRUNCIE 

 

Kod CPV 45431200-9 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru podłoży pod posadzki na gruncie w ramach projektu: 

„Przebudowa i rozbudowa budynku socjalno – biurowego Międzygminnego 

Składowiska Odpadów Komunalnych w Służewie wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną”. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, 

wykonaniu i odbiorze Robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują czynności wykonania podłoży pod 

posadzki na gruncie. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały. 

Warstwy posadzki na gruncie: 

 Grunt rodzimy, 

 Piasek zagęszczony gr. 30cm, 

 Podkład betonowy C8- gr. 10cm, 

 Papa termozgrzewalna na zakład 

 Ocieplenie 15 cm- styropian EPS 1000 

 Szlichta betonowa gr. 5cm 

 Terakota, 

3. SPRZĘT 

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. 
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4. TRANSPORT  

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. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram Robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich Roboty będą wykonywane. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robót w całkowitej zgodności  

z Umową, dokumentacja projektową i ST, a jakość materiałów i robocizny musi być 

całkowicie zgodna z dokumentacją projektową i ST,  metodologią Robót 

i poleceniami Inspektora nadzoru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli Robót podano w ST.00.00 Wymagania 

ogólne. 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: 

1. zatwierdzona dokumentacje techniczna i Dziennik Budowy 

2. protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe 

przygotowanie podłoża, prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych 

oraz innych robót zanikających 

3. protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Podłoża oblicza się w m2. Zarówno Inspektor jak i Wykonawca mogą żądać 

końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w przypadku wątpliwości. Żądanie 

wykonawcy musi być na piśmie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór Robót powinien być przeprowadzony w fazach odpowiadających kolejności 

wykonywanych robot zanikających. 

Odbiór posadzki powinien obejmować: 

 ocenę zagęszczenia gruntu rodzimego, 

 ocenę zagęszczenia podsypki z piasku, 

 wykonanie wylewki betonowej, 
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 poprawność ułożenia dylatacji, 

 ocenę ułożenia foli PE, 

 ocenę wykonania izolacji termicznej, 

 ocenę wykonania wylewki betonowej pod warstwę wierzchnia posadzki, 

 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni - posadzka powinna 

stanowić równą, gładką powierzchnię o nachyleniu zgodnym z projektem, 

 dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty, 

 dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny założonego spadku nie 

może być większe niż 5mm na całej długości pomieszczenia, 

 sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 

 ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. 

Odbiór końcowy Robót powinien obejmować: 

 ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 

 jakości zastosowanych materiałów, 

 sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów 

w dzienniku budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Roboty przy wykonywaniu posadzek z płytek płatne są wg obmiaru na podstawie 

ceny jednostkowej, która zawiera: 

 zakup materiałów, 

 transport na miejsce składowania na placu budowy, 

 transport do miejsca wykonywania prac, 

 zagęszczenie gruntu, 

 wykonanie podbudowy, 

 wykonanie wylewek, 

 wymierzenie i ustalenie punktów wysokościowych, 

 uprzątnięcie miejsc pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

 PN-EN 197-1 Cement-Czesc1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku, 

 PN-88/B-32250 - Woda do betonów i zapraw. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST-02.07 ROBOTY BUDOWLANE – POSADZKI 

Z PŁYTEK GRESOWYCH 

 

Kod CPV 45431200-9 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru posadzek z płytek gresowych w ramach projektu: „Przebudowa 

i rozbudowa budynku socjalno – biurowego Międzygminnego Składowiska Odpadów 

Komunalnych w Służewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, 

wykonaniu i odbiorze robot, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują czynności dot. wykonania posadzek 

z płytek gresowych. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały. 

Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek są płytki gresowe 30x30cm. 

Płytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzować się niską nasiąkliwością  

i ścieralnością (kl.min. IV), antypoślizgowością, odpornością na uderzenia, płytki 

stosowane na zewnątrz budynków mrozoodpomością. 

Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin 

zostaną użyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania 

charakteryzują się wodoodpomością, mrozoodpomością, łatwością zastosowania, 

niepalnością. Płytki, kleje i masy do fugowania powinny posiadać odpowiednie 

atesty. 

Warstwy posadzki na gruncie: 

 Grunt rodzimy, 

 Piasek zagęszczony gr. 30cm, 

 Podkład betonowy C8- gr. 10cm, 

 Papa termozgrzewalna na zakład 

 Ocieplenie 15 cm- styropian EPS 1000 

 Szlichta betonowa gr. 5cm 
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 Terakota, 

3. SPRZĘT 

Układanie płytek wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą 

przygotowuje się przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego. Roboty można wykonać 

przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT  

Płytki pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. 

Należy składować je w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej, 

poziomej posadzce. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych 

plandeką, z otwieranymi burtami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram Robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich Roboty będą wykonywane. 

5.1. Układanie posadzek. 

Temperatura przy układaniu posadzek powinna wynosić 5-35°C. 

Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy 

przygotować mieszając, zgodnie z recepturą producenta, suchą mieszankę  

z odmierzoną ilością wody. Otrzymana masa powinna być jednolita, bez grudek. 

Zaprawę klejową nanosi się na podłoże za pomocą pacy, przy układaniu posadzek 

na zewnątrz budynków zaleca się nałożenie zaprawy również na spodnią część 

płytki. Grubość nakładanej warstwy zaprawy nie powinna być większa niż 5-7 mm. 

Układanie płytek rozpoczyna się od ułożenia pojedynczych płytek wyznaczających 

poziom posadzki i pasów prostopadłych ustalających kierunki spoin. 

Grubość spoin powinna wynosić ok. 3-4 mm. Powinny one zostać po stwardnieniu  

i wyschnięciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypełnione odpowiednią masą do 

spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa się nadmiar masy, a po 

wyschnięciu oczyszcza całą posadzkę. Posadzkę z płytek należy 

wykończyć wokół ścian cokolikiem z kształtek cokołowych, przyciętych płytek lub 

specjalną listwą z tworzyw sztucznych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości Robót przy wykonywaniu podłóg z posadzkami z płytek gresowych 

polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest stały i bezpośredni 

nadzór nad robotami personelu technicznego budowy i Inspektora. 

Kontrola jakości powinna obejmować: 

 sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, 

dokumentacją techniczną i niniejszą ST, 

 sprawdzenie wykonania podkładu, 

 sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z płytek z gresu . 
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Podczas odbioru jakościowego płytek gresowych przeznaczonych do wykonania 

posadzek należy sprawdzić: 

 zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 

 gatunek dostarczonych płytek , 

 jednolitość barwy, 

 stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków), 

 prawidłowość zachowania kształtu, 

 prawidłowość zachowania wymiarów. 

Płytki gresowe i terakotowe powinny odznaczać się następującymi cechami: 

 nasiąkliwością nie większą niż 3%, 

 wytrzymałością na zginanie co najmniej 27 N/mm2, 

 twardością co najmniej 6 w skali Mohsa, 

 ścieralnością mniejszą niż 150 mm3, 

 odpornością termiczną, 

 mrozoodpomością (stosowane na zewnątrz budynku). 

Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta 

i numer normy. Na opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, 

oznaczenie rodzaju płytek, wymiarów, barwy i gatunku. 

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, 

gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodą powinna charakteryzować się: 

 mrozoodpomością (stosowana na zewnątrz budynku), 

 elastycznością, 

 odpornością na wilgoć, 

 przyczepnością ok. 1,1 MPa, 

 czasem otwartego klejenia ok. 20 min., 

 czasem stygnięcia płytek na podłogach do 3 dni. 

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się: 

 mrozoodpomością (stosowana na zewnątrz budynku), 

 elastycznością, 

 odpornością na wilgoć, 

 czasem utwardzania do ok. 24 h. 

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione 

przez producenta, oraz atest PZH. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Posadzki oblicza się w m2. 

Zarówno Inspektor jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia 

dostarczonego materiału w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na 

piśmie. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robot powinien być przeprowadzony w fazach odpowiadających kolejności 

wykonywanych robot zanikających. 

Odbiór posadzki powinien obejmować: 

 ocenę wyglądu zewnętrznego, 

 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni - posadzka powinna 

stanowić równą, gładką powierzchnię o nachyleniu zgodnym z projektem, 

 dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty, 

 dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny założonego spadku nie 

może być większe niż 5mm na całej długości pomieszczenia, 

 spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie może wynosić max. 

2 mm/m i max. 3mm na całej długości pomieszczenia, 

 sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 

 ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. 

 

Odbior końcowy Robót powinien obejmować: 

 ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 

 jakości zastosowanych materiałów, 

 sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów 

w Dzienniku Budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Roboty przy wykonywaniu posadzek z płytek płatne są wg obmiaru na podstawie 

ceny jednostkowej, która zawiera: 

 zakup materiałów, 

 transport na miejsce składowania na placu budowy, 

 transport do miejsca wykonywania prac, 

 przycięcie tynku, 

 oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 

 wymierzenie i ustalenie punktów wysokościowych, 

 sortowanie płytek, 

 przycięcie i dopasowanie płytek, 

 obrobienie wnęk, przejść i pilastrow, 

 wyrobienie załamań, 

 wypełnienie spoin, 

 oczyszczenie płytek, 

 umycie posadzki i cokolika, 

 uprzątnięcie miejsc pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

 PN-B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. 
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Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-10156 Posadzki chemoodpome z płytek i cegieł ceramicznych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

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

klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

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

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

zginanie. 

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

Mohsa. 

 PN-EN 102: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie 

odporności na wgłębne ścieranie. Płytki nieszkliwione. 

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

rozszerzalności liniowej. 

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

chemicznej. Płytki 

 nieszkliwione. 

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

odbioru. 

 PN-B-12032 Płytki i kształtowniki podłogowe kamionkowe. 

 PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodpome. Płytki. 

 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

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

 PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 

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

 PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie. 

Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST , 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru okładzin ściennych wewnętrznych z płytek ceramicznych  

ramach projektu: „Przebudowa i rozbudowa budynku socjalno – biurowego 

Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Służewie wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, 

wykonaniu i odbiorze Robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie roboty dotyczące 

wykonania okładzin ściennych wewnętrznych z płytek ceramicznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Rrobót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonanie okładzin ściennych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 

właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą 

jakość wykonania. 

Przed przystąpieniem do Robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się 

dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. 

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić  

z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do Robót. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały 

Zastosowanym materiałem na okładziny wewnętrzne są płytki ceramiczne. Płytki 

ceramiczne szkliwione, przeznaczone na okładziny wewnętrzne, powinny mieć 

gładką i lśniącą powierzchnię licową, a stronę montażową. Nasiąkliwość płytek nie 

powinna przekraczać 14%.- płytki glazurowane o wymiarze 20x25 cm. Do 

mocowania okładzin będą stosowane zaprawy klejowe. 
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3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Płytki okładzinowe pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na 

paletach. Należy składować je w pomieszczeniach zamkniętych, suchych,  

w dodatnich temperaturach, na równej i mocnej, poziomej posadzce. 

Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi 

burtami, przewożone płytki należy zabezpieczyć przed przesunięciem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram Robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

Wymagania przy wykonaniu okładzin zostały opisane PN-B-10121 „Okładziny  

z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze." 

oraz PN-B-12039 „Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, 

kamionkowe." 

5.1. Okładzina wewnętrzna z płytek ceramicznych 

Płytki do wykonania okładzin wewnętrznych będą mocowane na klej, na dokładnie 

wyrównanym podłożu. Ściany powinny być czyste i odkurzone. Płytki zostaną 

ułożone do wysokości wg określonych w dokumentacji projektowej. 

Układanie płytek rozpoczyna się od wyznaczenia rozmieszczenia płytek. 

Rozplanowanie płytek powinno być symetryczne względem otworów drzwiowych  

i okiennych. Przycinanie płytek należy ograniczyć do minimum. 

Układanie zaczyna się od najniższego pasa płytek na ścianie, opierając je na łatach 

drewnianych. Klej nanosi się na całą powierzchnię płytki warstwą gr. 1-1,5 mm. 

Grubość spoin powinna wynosić 2 mm. 

Narożniki okładzin należy wykończyć listewkami w kolorze harmonizującym z barwą 

okładziny. Po ułożeniu okładzinę należy wyspoinować i po stwardnieniu zmyć. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Płytki ceramiczne szkliwione. 

Podczas odbioru jakościowego płytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania 

okładzin wewnętrznych ścian należy sprawdzić: 

 zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 

 gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku), 

 jednolitość barwy i wzoru, 

 stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków szkliwa), 

 prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, 

łukowatość, rombowatość płytek), 
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 prawidłowość zachowania wymiarów. 

Odchyłki wymiarów mogą wynosić: 

 długość krawędzi ±3 mm, 

 grubość płytek ±2 mm. 

Płytki powinny odznaczać się następującymi cechami: 

 nasiąkliwością max. 10%, 

 szkliwo odporne na nagłe zmiany temperatury w granicach 170°C do 18±2°C, 

 wytrzymałość mechaniczną na zginanie min. 15 N/mm2. 

Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta, 

datę produkcji. Na opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, 

oznaczenie rodzaju płytek, wymiarów, barwy i gatunku. 

7. OBMIAR ROBOT 

Jednostką obmiarową Robót okładzinowych jest 1 m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór techniczny wykonanej okładziny ściennej obejmuje: 

 odbiór materiałów i akcesoriów pod względem ich jakości i atestacji, 

 odbiór podłoża w oparciu o protokoły odbioru robót poprzedzających, 

 odbiór gotowej okładziny. 

Podczas odbioru wykonanej okładziny należy sprawdzić: 

 przyleganie płytki do podkładu 

 prawidłowość przebiegu spoin z dokładnością do 1 mm, 

 prawidłowość ukształtowania powierzchni okładziny,  

 szerokość styków i prawidłowość ich wypełnienia,  

 jednolitość barwy lub wzoru płytek. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Roboty okładzinowe płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która 

zawiera: 

 zakup materiałów, 

 transport materiałów, 

 sortowanie płytek, 

 ułożenie płytek z przyciśnięciem, 

 obrobienie wnęk, ościeży, itp., 

 spoinowanie powierzchni obligowanej, 

 oczyszczenie i zmycie płytek, 

 naprawę licowania po robotach pomocniczych, 

 uprzątnięcie miejsc pracy. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Normy: 

 PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-12031 Płytki ceramiczne ścienne szkliwione, 

 PN-B-12039 Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, 

kamionkowe. 

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

klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

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

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

zginanie. 

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

Mohsa. 

 PN-EN 102: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie 

odporności na wgłębne ścieranie. Płytki nieszkliwione. 

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

rozszerzalności liniowej. 

 PN-EN 105: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie 

odporności na pęknięcia włoskowate. 

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

chemicznej. Płytki nieszkliwione. 

 PN-EN 122: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności 

chemicznej. Płytki szkliwione. 

Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST-02.10 ROBOTY BUDOWLANE – 

MALOWANIE SCIAN WEWNĘTRZNYCH 

 

Kod CPV 45442100-8  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich w ramach projektu: „Przebudowa i rozbudowa 

budynku socjalno – biurowego Międzygminnego Składowiska Odpadów 

Komunalnych w Służewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, 

wykonaniu i odbiorze Robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie prace mające na celu 

wykonanie pokryć malarskich wewnątrz obiektu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót malarskich oraz za 

zgodność prac z dokumentacją techniczną, ST i poleceniami Inspektora. 

Prace malarskie należy zlecić przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie 

w realizacji tego typu Robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania.  

Przed przystąpieniem do Robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się 

dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne 

niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 

opracowań przed przystąpieniem do Robót.  

Prace malarskie na wysokości należy wykonywać z prawidłowo wykonanych 

rusztowań lub drabin. Przy pracach malarskich muszą być przestrzegane przepisy  

p. poż. i BHP. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały 

Do malowania ścian wewnętrznych zastosowano farby emulsyjne. Farby powinny 

odpowiadać obowiązującej normie PN-C-89440 i posiadać ocenę higieniczną PZH. 

Farby emulsyjne charakteryzują się dobrą przyczepnością do podłoża, odpornością 

na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie i detergenty. Tworzą gładkie powłoki  

o jedwabistym wyglądzie, pozwalają na dyfuzję pary wodnej. 

Do malowania elementów metalowych przyjęto farby gruntujące przeciwrdzewne 

i emalie nawierzchniowe ogólnego stosowania. Do malowania elewacji zastosowano 
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farby elewacyjne opisane w działach dotyczących docieplenia ścian zewnętrznych 

niniejszej specyfikacji. 

2.2. Emulsja gruntująca.  

Szybkoschnąca emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoży budowlanych 

pod kleje, gładzie, tynki, posadzki, farby, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 

2.2.1. Transport i składowanie  

Produkt transportowany w oryginalnych opakowaniach nie stwarza zagrożenia 

podczas transportu. Nie wymaga szczególnego traktowania ani oznakowania w myśl 

obowiązujących przepisów transportowych. 

Podczas transportu unikać temperatur ujemnych – produkt zamarza i traci 

nieodwracalnie swoje właściwości użytkowe w temp poniżej 0°C. 

2.3. Powłoka malarska emulsyjna . 

Farba emulsyjna przeznaczona do wymalowań powierzchni i podłoży  

z betonu, cegły, tynku, kamienia, drewna i materiałów drewnopodobnych, tynków 

gipsowych i płyt gipsowo-kartonowych oraz tapet. 

Farba do malowania pierwotnego i renowacyjnego. Tworzy powłokę matową, 

bez zmarszczeń i spękań, przepuszczalną dla powietrza, odporną na zmywanie 

wodą i przecieranie na sucho. 

2.3.1. Transport i składowanie 

Produkt transportowany w oryginalnych opakowaniach nie stwarza zagrożenia 

podczas transportu. Nie wymaga szczególnego traktowania ani oznakowania w myśl 

obowiązujących przepisów transportowych. Opakowania unieruchomić na czas 

transportu. 

3. SPRZĘT 

Prace malarskie zaleca się wykonywać przy użyciu: 

 pędzli,  

 wałków,  

 pistoletów natryskujących,  

 innego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

4. TRANSPORT 

Materiał przewozić dowolnym środkiem transportu samochodowego. Farby 

dostarczane w szczelnie zamkniętych. Powinny być przechowywane w suchym 

miejscu, w temperaturze 5-30°C. Farby i emalie do malowania powierzchni 

metalowych pakowane są w puszki o pój. 1-20 l. Należy przechowywać je w suchych, 

wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram Robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

Prace należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-10280 „Roboty malarskie 

budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi." oraz PN-

B-10285 „Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych." Roboty wykonywać zgodnie z przepisami BHP i p.poż. 

5.1. Malowanie farbami emulsyjnymi. 

 

Pierwsze malowanie można wykonać po zakończeniu Robót budowlanych  

i instalacyjnych (z wyjątkiem założenia opraw, przykryw kontaktów, wyłączników 

elektrycznych, przyklejania okładzin, białego montażu),  montażu stolarki. 

Podłoże przeznaczone pod pokrycie farbami oczyścić z tłuszczu i kurzu. Ściany 

powinny być równe, ewentualne ubytki, uszkodzenia należy wyrównać, 

zaszpachlować i zeszlifować. Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, 

wilgotność tynków nie powinna przekraczać 4% (wg zaleceń producenta farby). 

Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. 

Przed malowaniem farby należy dokładnie wymieszać. 

Do pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć wodą w ilości podanej przez 

producenta (gruntowanie).  

Pomieszczenia po malowaniu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie 

nadają się do użytkowania. 

5.1.2. Malowanie elementów metalowych 

Podłoża stalowe powinny być przed malowaniem przygotowane w następujący 

sposób: 

- starannie oczyszczone, tłuszczów, zapraw, topników z procesu spawania, poprzez 

szlifowanie spawów i ostrych krawędzi, odtłuszczenie,  

- elementy nowo wykonane powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez 

zagruntowanie możliwie wcześnie (nie później niż 6 godzin od zakończenia 

oczyszczania). 

Zalecana temperatura w czasie wykonywania robót malarskich powinna wynosić 15-

20°C, wilgotność powietrza nie może przekraczać 85%.  

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w Dzienniku 

Budowy i zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez producentów 

oraz wyników kontroli, stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia 

materiałów z dokumentacją techniczną, z normami państwowymi lub świadectwami 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
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6.1. Farby emulsyjne do malowań wewnętrznych  

Farby emulsyjne powinny charakteryzować się: 

 matowym wyglądem powłoki,  

 czasem schnięcia do 2 h, 

 liczbą nanoszonych warstw 1-2, 

 odpornością na zmywanie - szorowanie > 5000 cykli, 

 gęstością ok. 1,5 g/cm3, 

 odpornością na promienie UV, 

 dobrą przyczepnością. 

6.2. Farby do zabezpieczeń elementów metalowych 

Farby przeznaczone do zabezpieczanie elementów metalowych powinny 

charakteryzować się: 

farby podkładowe: 

 wydajnością ok. 6 m2/dm3, 

 liczbą nanoszonych warstw: 1, 

 grubością nanoszonej powłoki do 45 μm, 

 czasem schnięcia do 4 stopnia w temperaturze 20°C do 24 h, 

farby nawierzchniowe: 

 gładkim, błyszczącym lub półmatowym wyglądem powłoki, 

 czasem schnięcia do ok. 25 h, 

 wydajnością ok. 8 m2/dm3, 

 liczbą nanoszonych warstw: 3, 

 łączną grubością nanoszonych powłok do 120 μm. 

 

Do malowania stosować materiały z obowiązującym terminem przydatności. 

Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoża należy dokonać pod kątem: 

 jakości odtłuszczenia, 

 mechanicznego usunięcia nierówności, 

 stopnia czystości powierzchni. 

Ocenę należy przeprowadzić wizualnie po wykonaniu każdej czynności oraz 

dodatkowo przed malowaniem przy świetle dziennym bądź sztucznym  

z wykorzystaniem żarówki o mocy 100W.  

Element nie powinien mieć zadziorów, odprysków od spawania, a spoiny równe 

i krawędzie zaokrąglone. 

Ocenę stopnia czystości należy przeprowadzić zgodnie z PN-H-97050. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1 m2. 

Zarówno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia 

dostarczonego materiału w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na 

piśmie. 



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNO – BIUROWEGO MIĘDZYGMINNEGO SKŁADOWISKA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH W SŁUŻEWIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

 

142 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór Robót malarskich obejmuje: 

 sprawdzenie atestacji farb i lakierów, oraz ich okresu trwałości, 

 sprawdzenie stanu przygotowania podłoża do malowania, na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy, 

 ocenę jakościową wykonanych powłok. 

Ocena powinna obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki: 

o równomierności rozłożenia farby, 

o jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 

o braku prześwitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstających płatków 

powłoki, 

o widocznych gołym okiem śladów pędzla, 

 sprawdzenie połysku powłoki, 

 sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne 

potarcie powłoki szmatką w kontrastowym kolorze - nie powinny pozostawać 

ślady farby na szmatce, 

 sprawdzenie odporności na zarysowanie, 

 sprawdzenie odporności na uderzenie (zgodnie z normą państwową), 

 sprawdzenie grubości powłoki na elementach stalowych - przyrządami 

elektromagnetycznymi, na innych podłożach - zgodnie ze świadectwem 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 sprawdzenie twardości powłoki (metodą uproszczoną - po przesunięciu po niej 

osełki z drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystąpić widoczne gołym 

okiem z odległości 0,5 m rysy, metodą ścisłą wg normy państwowej), 

 badanie przyczepności powłoki 

o do tynku - poprzez próbę oderwania ostrym narzędziem, 

o do podłoży metalowych - poprzez próbę przeprowadzoną wg normy na 

3 stalowych płytkach kontrolnych, 

 sprawdzenie odporności na zmywanie wodą, po kilkakrotnym potarciu mokrą, 

miękką szczotką lub szmatką nie powinny pozostać na nich ślady farby, a na 

powłoce nie powinny wystąpić smugi ani zmiany w barwie, 

 sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem, po co najmniej 5-

krotnym potarciu powłoki mokrą namydloną szczotką i spłukaniu powłoki 

wodą, piana na szczotce nie powinna ulec zabarwieniu, a powłoka mieć 

jednakową barwę, 

 sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej zgodnie z normami 

państwowymi lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny wykonane powłoki należy uznać za 

prawidłowe. Gdy którekolwiek z badań da wynik negatywny należy całkowicie lub 

częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie, oraz nakazać usunięcie 

powłok i ich powtórne prawidłowe wykonanie, lub poprawienie niewłaściwie 

wykonanych Robót i powtórne przedstawienie ich do badań. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Roboty malarskie płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która 

zawiera: 

dla malowania farbami emulsyjnymi: 

 zakup materiałów, 

 transport materiałów do magazynu na placu budowy, 

 przygotowanie powierzchni, 

 zagruntowanie, 

 szpachlowanie i szlifowanie, 

 malowanie farbami emulsyjnymi, 

 zatarcie granicy malowania na ostro lub piaskiem, 

 uprzątnięcie miejsca wykonywania Robót. 

dla malowania powierzchni metalowych: 

 zakup materiałów, 

 transport materiałów do magazynu na placu budowy, 

 przygotowanie powierzchni, 

 malowanie farbami, 

 uprzątnięcie miejsca wykonywania Robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

 PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi  

i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

 PN-B-10285. Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na 

spoiwach bezwodnych. 

 PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne. 

 PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 

 PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie ścieralności powłok 

lakierowanych. 

 PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu 

wysychania. 

 PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na 

działanie wody oraz na oznaczenie nasiąkliwości. 

 PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odporności powłok lakierowych na 

uderzenie za pomocą aparatu Du Ponta. 

 PN-C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastyczności powłok 

lakierowanych na zginanie. 

 PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłok. 

 PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża 

oraz przyczepności między warstwowej. 

 PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa  

i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 
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 BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 

 BN-77/6701-04 Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. 

Oznaczenie trwałości barwy metodą przyspieszoną. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST-03.01 ROBOTY INSTALACYJNE –

PRZYŁĄCZA, INSTALACJE WEWNĘTRZNE 

 

Kod CPV 45332200-5, 45332400-7, 

45232100-3  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru Robót dot. przyłącza wodociągowego 

i kanalizacyjnego, instalacji zimnej wody, ciepłej wody użytkowej oraz instalacji 

kanalizacji sanitarnej w ramach projektu: „Przebudowa i rozbudowa budynku socjalno 

– biurowego Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Służewie wraz 

z niezbędną infrastrukturą techniczną”. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie nowego przyłącza wodociągowego, zmodernizowanej 

instalacji wodociągowej i odpływu kanalizacji sanitarnej. Niniejsza specyfikacja 

techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

 demontaż istniejących przyłączy wodociągowych wg ST.01.01 Roboty 

rozbiórkowe, 

 roboty ziemne i budowlane towarzyszące wykonaniu przyłącza, 

 montaż nowej instalacji zimnej wody, 

 montaż nowej instalacji ciepłej wody użytkowej,  

 montaż armatury odcinającej i pomiarowej, 

 montaż armatury antyskażeniowej, 

 montaż armatury regulującej, 

 montaż urządzeń, 

 badania instalacji, 

 wykonanie izolacji termicznej, 

 regulacja działania instalacji, 

 roboty ziemne i budowlane towarzyszące wykonaniu przyłącza. 

1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację Robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego  

i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI 

INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Odstępstwa od 

projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów –  

w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy  
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o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 

zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 

funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów  

i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować 

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz 

innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji wodociągowej mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą 

posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań  

i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.1. Przyłącze wodociągowe 

Przyłącze wodociągowe projektuje się poprzez włączenie do istniejącego wodociągu 

za pomocą opaski do nawiercania  Dn 90/ Dn40. Na przyłączu projektuje się zasuwę 

odcinającą do rur PE Dz50  z skrzynką obudowaną kostką betonową. Projektuje 

się przyłącze z rur – Dz 50 SDR 11 PE 100. 

Długość projektowanego przyłącza 45m. 

Przejście pod fundamentem w rurze ochronnej Dz 75 PVC-U SN8. Rurociągi ułożone 

w gruncie wykonać w obsypce z piasku gr. 10 cm. Pomiar wody wodomierzem 

usytuowanym w pomieszczeniu kotłowni (zestaw wodomierzowy wg projektu 

instalacji wod-kan). Węzeł wodociągowy według rysunku profilu wodociągowego. 

2.2. Instalacja wodociągowa – woda zimna 

Budynek zasilony będzie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej Ø 90 poprzez 

przyłącze DZ 50. 

 Pomiar wody przewidziano projektowanym wodomierzem jednostrumieniowym 

Qn= 6,3m3/h Dn25 Altair V3, usytuowanym w budynku w pomieszczeniu kotłowni 

(max 0,5m od ściany zewnętrznej).  Zestaw wyposażyć w zawory odcinające, filtr 

siatkowy oraz zawór antyskażeniowy BA 2760. Instalację wody gospodarczej 

projektuje się z rur z tworzywa sztucznego BOR PLUS PN20 z wkładką aluminiową, 

łączonych przez zgrzewanie 

Przewody ułożone pod podłogą oraz przy ścianach zewnętrznych zaizolować otuliną 

„Thermaflex” gr. 9 mm - NRO.  

Przy przejściu przez przegrody budowlane należy stosować przepusty w tulejach 

ochronnych z tworzywa sztucznego. Tuleja na stałe zamocowana w przegrodzie o 

średnicy większej od średnicy przewodu o 2 cm przy przejściu przez przegrody 

pionowe i 1 cm przy przejściu przez strop. Przestrzeń pomiędzy rurami należy 

wypełnić materiałem trwale plastycznym. W tulei nie należy umieszczać połączeń rur. 
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Wszystkie przejścia przewodów przez ściany i stropy poszczególnych stref 

pożarowych z zastosowaniem uszczelnień p.poż. o klasie odporności, co najmniej jak 

dana przegroda (masą ogniochronną, np. Hilti CP 601 S). 

Zmiany kierunku i podejścia wodociągowe wykonać przy pomocy kolan i łuków. 

Przewody wody zimnej układać równolegle z przewodami wody ciepłej.  Przy 

zaworach czerpalnych ze złączką do węża zamontować zawory antyskażeniowe np. 

typu HA 216. Armatura odcinająca, armatura czerpalna, baterie umywalkowe, 

natryskowe, zlewozmywakowe oraz zawory czerpalne szczegółowo wg zestawienia 

materiałów podstawowych. 

2.3. Instalacja wodociągowa – ciepła woda użytkowa. 

Projektuje się centralne przygotowanie ciepłej wody użytkowej w kotłowni 

wyposażonej w kocioł opalany lekkim olejem opałowym i wspomagany poprzez 

baterie kolektorów słonecznych. Projektowany układ rozdzielaczy i przygotowanie 

ciepłej wody użytkowej według projektu technologii kotłowni. Rurociągi poziome 

i pionowe wody ciepłej i cyrkulacyjnej należy układać równolegle do rur zimnej wody. 

 W pomieszczeniach, umywalni kobiet i umywalni mężczyzn przy podejściach do 

natrysków projektuje się mieszacze centralne dla ograniczenia temperatury ciepłej 

wody do max 40°. Zawory należy  zamontować w szafce stalowej z zamkiem 

patentowym, rozmieszczenie wg. rzutu parteru i aksonometrii instalacji 

wodociągowej. 

Rurociągi c.w.u. zaizolować otuliną Thermaflex gr. 9mm, a rurociągi odkryte,  

zaizolować otuliną j.w. lecz z płaszczem z foli PE. 

Instalację podać próbie  jako całość z wodą zimną (opis pkt. 3.3.) 

Bezpośrednie podłączenie baterii czerpalnych oraz innych urządzeń należy wykonać 

przy pomocy giętkich przewodów w oplocie metalowym.  

  Przewody ciepłej wody z rur z tworzywa sztucznego PP-R PN20 z 

wkładką aluminiową – opis jak pkt. 3.1 

  Rurociągi układać równolegle z przewodami wody zimnej. Armatura 

odcinająca typowa, armatura czerpalna, baterie umywalkowe, natryskowe, 

zlewozmywakowe, szczegółowo wg zestawienia materiałów podstawowych. 

2.4. Instalacja kanalizacyjna – kanały odpływowe 

Odprowadzenie ścieków sanitarnych projektuje się zgodnie z warunkami 

technicznymi wydanymi przez Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe „ALGAWA” 

Sp. z.o.o. Aleksandrów Kujawski. 

Ścieki odprowadzone będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej   tłocznej (wpięcie 

w rurociąg na działce nr 153) poprzez projektowaną przepompownię ścieków 

(lokalizacje przepompowni wskazano na rysunku PZT).  

Przyłącza z przedmiotowego budynku do projektowanych studzienek S1 i S2 

projektuje się z rur Dz160 PVC-U SN8 ze spadkiem 2 %. Rury ułożone w gruncie 

wykonać w obsypce z piasku gr. 10 cm. Przejście przez ścianę fundamentową w 

rurze ochronnej Dz 250 PVC-U SN8. Odcinek kanalizacji sanitarnej pomiędzy studnią 

S1 - S2 do przepompowni projektuje się z rur Dz200 PVC-U SN8. 
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2.5. Przybory sanitarne 

Przybory sanitarne szczegółowo wg zestawienia materiałów podstawowych. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno  

w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 

w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.4. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas 

transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 

zanieczyszczenia lub uszkodzenia. 

4.5. Elementy wyposażenia 

Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się 

krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach 

producenta. W trakcie transportu wyposażania należy zabezpieczyć przed 

przesunięciem lub uszkodzeniem. Elementy wyposażenia należy przechowywać  

w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.6. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 

Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 

4.7. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone 

krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania 

izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. 

Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z pianki, 

ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały 

przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny  

i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych 

wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej  

w odpowiednich normach przedmiotowych. 



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNO – BIUROWEGO MIĘDZYGMINNEGO SKŁADOWISKA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH W SŁUŻEWIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

 

150 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty demontażowe 

Demontaż istniejącej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej wykonywany będzie bez 

odzysku elementów. Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych 

należy zdemontować izolację cieplną. Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub 

tarczą na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie z budynku i transport. 

Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy 

złomu.  

5.2. Montaż rurociągów 

Wymagania ogólne dla połączeń określone są w „Warunkach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe” 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 

wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. 

pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 

zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie 

ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny 

sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania Robót: 

 wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

 przecinanie rur, 

 założenie tulei ochronnych, 

 ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

 wykonanie połączeń. 

 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 

połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 

Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 

odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać 

jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od 

grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice 

oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei 

zabezpieczających wypełnionych masą ogniową. Przewody pionowe należy 

mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur 

o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co 

najmniej jeden uchwyt. 
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5.3. Montaż armatury i osprzętu 

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta  

i dostawcy.  

5.4. Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz 

przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie 

szczelności. Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. Jeżeli w budynku występuje 

kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu 

oddzielnie. Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, 

przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 

powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 

wykonania powyższych Robót protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny 

być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej.  

W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne 

elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków 

elementów warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą 

być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 

5.6. Wykonanie przyłączy wodociągowo kanalizacyjnych. 

5.6.1. Wykonanie wykopów, umocnienie ścian pionowych wykopów, demontaż 

istniejących przyłączy wodno kanalizacyjnych. 

           Wykonanie wykopów, umocnienie ścian pionowych wykopów, demontaż 

istniejących przyłączy wodno kanalizacyjnych należy wykonać zgodnie z ST.01.01. 

Roboty demontażowe i roboty ziemne. 

5.6.2. Przygotowanie podłoża i zasypanie wykopu.  

 Przed przystąpieniem do wykonywania podłoża należy dokonać odbioru 

technicznego wykopu. 

 W wykopach, gdzie występuje grunt piaszczysty (piasek gruby i częściowo 

piasek drobny) podłoże pod rurociągi i kanał będzie z gruntu naturalnego 

(grunty rodzime wg PN-B-02480).  

 Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.  

 Zagęszczenie podłoża i obsybki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu  

terenu  

 powinno wynosić dla rur pod drogą i chodnikiem nie mniej niż 0,97, dla 

pozostałych odcinków - nie mniej niż 0,95 max zagęszczenia. 

 Grubość zagęszczonych warstw nie powinna być większa niż wg PN-B-04452:  

 0,15 m przy zagęszczeniu ręcznym,  

 0,30 m przy zagęszczeniu mechanicznym.  
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 Użyty materiał do zasypki wykopu ponad warstwą posadowienia powinien  

odpowiadać parametrom podłoża z obsypki rurociągu, kanału. Zagęszczanie 

warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu. 

5.6.3. Roboty montażowe przyłącza wody 

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. 

Ściany w miejscu przejścia wyposażyć w rury przepustowe i zaizolować 

przeciwwilgociowo. Rury przyłącza ułożyć zgodnie z wytycznymi Projektanta 

zawartymi w części opisowej projektu. Połączenie rur z instalacją wewnętrzną 

wykonać za pomocą kształtek dopuszczonych do stosowania w danym systemem . 

Połączenia rur elektrooporowe lub doczołowe wykonywać zgodnie z instrukcją 

producenta rur i kształtek.  

5.6.4. Roboty montażowe przyłącza kanalizacji sanitarnej 

 Roboty montażowe prowadzić w temperaturze od 0°C do +30°C. Połączenia 

rur wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C.  

 Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadku  

zgodnie z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi montażu.  

 Rury do wykopu opuszczać sposobem ręcznym po sprawdzeniu na 

powierzchni ich stanu technicznego.  

 Układanie odcinka przewodu może odbywać się tylko na przygotowanym 

podłożu. Podłoże powinno być profilowane w miarę układania przewodu, 

z piasku.  

 Należy zwrócić szczególną uwagę, aby osie łączonych odcinków pokrywały 

się.  

 Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej 

długości w co najmniej 1/4 jego obwodu z wyłączeniem złącz.  

 Złącze powinno być odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby szczelności  

 Przewody muszą być układane ze spadkiem podanym w dokumentacji 

technicznej.  

 Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod 

niego twardych elementów, jak: kawałki drewna, kamienie, wyroby betonowe 

itp. 

5.7.  Skrzyżowania projektowanych przewodów z istniejącym uzbrojeniem 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu 

krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 

eksploatację. Dotyczy to wszystkich skrzyżowań z przewodami telekomunikacyjnymi, 

przewodami eNN i kablami teletechnicznymi oraz wodociągami. W przypadku 

wystąpienia w trakcie próbnych wykopów bądź docelowych Robót, kolizji 

projektowanych przewodów z istniejącym uzbrojeniem, wynikających z występowania 

w terenie niezinwentaryzowanego uzbrojenia które nie zostało wykazane na mapach 
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zasadniczych należy bezwzględnie przerwać prowadzone Roboty. Należy 

skontaktować się z autorskim biurem projektów w celu rozwiązania kolizji. 

5.8.  Zabezpieczenie istniejących sieci 

Wykonawca powinien zapewnić ochronę innych sieci. Wykonawca jest zobowiązany 

do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych  

w miejscu prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. W czasie 

trwania Robót budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz właścicieli instalacji  

i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości Robót związanych z wykonaniem przyłączy i instalacji wodno 

kanalizacyjnych powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz Robót, 

zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 

kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za 

dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy Robót zostały spełnione. Jeśli 

którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę Robót uznać za 

niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 

ponownie. Przyłącze wody i kanalizacji należy zinwentaryzować geodezyjnie 

i dołączyć do dokumentacji powykonawczej. Nawierzchnię doprowadzić do stanu 

pierwotnego zgodnie z zaleceniem miejscowego Zarządcy Dróg. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru Robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie 

z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Tom II "Instalacje sanitarne i przemysłowe"  

W stosunku do następujących Robót należy przeprowadzić odbiory między 

operacyjne:  

 przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary 

otworów ) 

 ściany w miejscach ustawienia urządzeń 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 

wykonania oraz przydatność Robót  i  elementów do prawidłowego montażu.  

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju Robót należy dokonać 

końcowego odbioru technicznego przyłącza wodociągowego,  kanalizacji sanitarnej. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
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 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia 

w trakcie wykonywania Robót,  

 Dziennik Budowy,  

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów  (świadectwa jakości 

wydane  przez dostawców materiałów),  

 protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,   

 protokół przeprowadzenia próby szczelności,   

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

 zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 

w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji 

projektowej,  

 protokóły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących 

usunięcia usterek,  

 aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 

i uzupełnienia),  

 protokóły badań szczelności instalacji. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej ST 00.00 

„Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00 

„Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, 

Warszawa 2001. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru Robót w zakresie wykonania  instalacji centralnego ogrzewania 

i wentylacji mechanicznej w ramach projektu: „Przebudowa i rozbudowa budynku 

socjalno – biurowego Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych 

w Służewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej w kompleksie 

budynków. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 

wymienionych robót: 

 demontaż elementów istniejącej instalacji C.O, 

 montaż rurociągów, 

 montaż armatury, 

 montaż urządzeń grzejnych, 

 badania instalacji, 

 wykonanie izolacji termicznej, 

 regulacja działania instalacji, 

 montaż rurociągów zasilających nagrzewnice i centrale wentylacyjne, 

 montaż nagrzewnic i central, 

 montaż kanałów wentylacyjnych. 

1.4.0. Określenia podstawowe. 

  Użyte w Specyfikacji Technicznej określenia należy  rozumieć  w  każdym 

przypadku zgodnie z Polską Normą PN –ISO 7607-1 „Budownictwo - Terminy 

Ogólne” oraz PN-ISO 7607-2 „Budownictwo – terminy stosowane w umowach”. 

 

Instalacja centralnego ogrzewania – systemu wodnego, pompowego, 

dwururowego – zespół. 

Ciśnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji 

przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości 

instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 

Ciśnienie dopuszczalne instalacji - najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody 

w najniższym punkcie instalacji. 

Ciśnienie próbne - ciśnienie w najwyższym punkcie instalacji, przy którym 

dokonywane jest badanie jej szczelności. 
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Ciśnienie nominalne PN - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość 

elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20 °C. 

Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji 

przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości 

instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. Temperatura robocza 

instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody ciepłej 60 °C. 

Średnica nominalna (DN lub dn) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, 

w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur PEX, PPR- średnicy zewnętrznej, 

dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej, dla rur stalowych ocynkowanych 

średnica wewnętrzna) wyrażonej w milimetrach. 

Wentylacja pomieszczenia – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części 

mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie 

powietrza zewnętrznego. 

Rozprowadzenia powietrza – przeniesienie strumienia powietrza określonej 

objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogół z zastosowaniem 

przewodów. 

Rozdział powietrza w pomieszczeniu – rozprowadzenie powietrza w wentylowanej 

przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników w celu zagwarantowania 

wymaganych warunków – intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, 

temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu – 

w strefie przebywania ludzi. 

Krotność wymiany powietrza – liczbowa wartość intensywności wentylacji 

pomieszczenia, liczba określająca ile razy w ciągu godziny przepływa przez 

pomieszczenie strumień powietrza o objętości równej objętości pomieszczenia. 

Powietrze zewnętrzne – powietrze atmosferyczne czerpane na zewnątrz obiektu. 

Powietrze wewnętrzne – powietrze znajdujące się wewnątrz pomieszczenia lub 

klimatyzowanej przestrzeni. 

Powietrze nawiewane – powietrze wprowadzane przez nawiewniki do 

pomieszczenia wentylowanego lub klimatyzowanego. 

Powietrze wywiewane – powietrze wewnętrzne odprowadzane z pomieszczenia 

wentylowanego lub klimatyzowanego. 

Powietrze wyrzutowe – całość lub część powietrza wywiewanego odprowadzana do 

atmosfery. 

Indukcja powietrza – zasysanie części powietrza wewnętrznego w wyniku 

ejekcyjnego działania strumienia powietrza pierwotnego. 

Cyrkulacja powietrza – naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza 

w pomieszczeniu. 

Zanieczyszczenie powietrza – zawarta w powietrzu substancja stała, ciekła lub 

gazowa, która nie występuje w normalnym składzie powietrza atmosferycznego 

i która ma charakter szkodliwy. 

Wentylacja naturalna – wentylacja zachodząca na skutek działania naturalnych sił 

przyrody tj. sił wyporu termicznego lub/i siły naporu wiatru. 

Wentylacja grawitacyjna – wentylacja naturalna spowodowana przez różnicę 

gęstości powietrza na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. 
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Aeracja – wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementów 

wspomagających i otworów o obliczonej i regulowanej powierzchni. 

Infiltracja powietrza – napływ powietrza do pomieszczenia przez otwory 

i nieszczelności w przegrodach. 

Eksfiltracja powietrza – wypływ powietrza z pomieszczenia przez otwory 

i nieszczelności w przegrodach. 

Wentylacja mechaniczna – wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń 

mechanicznych lub strumienicowych, wprawiających powietrze w ruch. 

Wentylacja ogólna – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w całym 

pomieszczeniu. 

Wentylacja miejscowa – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w określonej 

przestrzeni w pomieszczeniu, w obrębie stanowiska pracy lub urządzenia 

technologicznego. 

Wentylacja nawiewna – wentylacja polegająca na doprowadzeniu powietrza do 

pomieszczenia. 

Wentylacja wywiewna – wentylacja polegająca na odprowadzeniu powietrza 

z pomieszczenia. 

Instalacja wentylacji – zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych 

służących do uzdatniania i rozprowadzania powietrza. 

System wentylacji centralny – system wentylacji z centralnym uzdatnianiem 

powietrza, w którym strumienie objętości powietrza obliczone dla poszczególnych 

pomieszczeń są do nich doprowadzane o jednakowych parametrach, niezależnie od 

występujących w pomieszczeniach odmiennych bilansów ciepła, wilgotności i innych 

zanieczyszczeń powietrza. 

System wentylacji indywidualny – system wentylacji umożliwiający utrzymanie 

regulowanego lub regulowanych parametrów powietrza w pomieszczeniu dzięki 

zastosowaniu indywidualnego urządzenia wentylacyjnego zamontowanego w danym 

lub sąsiednim pomieszczeniu. 

Przewód wentylacyjny – element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, 

stanowiący obudowę przestrzeni, przez która przepływa powietrze.. 

Nawiewnik – element lub zespół, przez który powietrze napływa do wentylowanej 

przestrzeni. 

Wywiewnik – element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej 

przestrzeni. 

1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację Robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego 

i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 

II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania 

do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia 

zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez 
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inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie 

zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 

dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 

inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 

montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 

Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby 

producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania 

instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać 

Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 

Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 

wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.1. Przewody instalacji C.O. 

Instalacje centralnego ogrzewania wykonać z rur wielowarstwowych  PE-RT/AL./PE-

RT, łączonych przez złączki systemowe zaprasowywane. 

Przewody poziome główne zaprojektowano z założeniem ukrycia ich w przestrzeni 

stropu podwieszonego. 

Piony należy prowadzić w miarę możliwości w bruzdach ściennych, pozostałe 

obudować. 

Podejścia od rozdzielaczy do grzejników prowadzone w przestrzeni posadzki. 

Przy przejściu przez przegrody budowlane należy stosować przepusty w tulejach 

ochronnych stalowych. Tuleja na stałe zamocowana w przegrodzie o średnicy 

większej od średnicy przewodu o 2cm przy przejściu przez przegrody pionowe i 1cm 

przy przejściu przez strop. Przestrzeń pomiędzy rurami należy wypełnić materiałem 

trwale plastycznym. W tulei nie należy umieszczać połączeń rur. 

Wszystkie przejścia przewodów przez ściany i stropy poszczególnych stref 

pożarowych z zastosowaniem uszczelnień p.poż. o klasie odporności, conajmniej 

jak dana przegroda. 

Przewody ułożone pod posadzką i w bruzdach ściennych zaizolować otuliną z pianki 

polietylenowej z zewnętrzną warstwą ochronną (np. wzmocnioną folią polietylenową 

– do zastosowania w betonie) gr. 6 mm. Dla łatwiejszego montażu otulinę można 

rozciąć i ponownie złączyć przy użyciu taśmy izolacyjnej do tego przeznaczonej. 

Przewody w przestrzeni stropu podwieszonego oraz piony przeznaczone do 

obudowy zaizolować otuliną z pianki polietylenowej gr. 25 mm z wzdłużnym 

nacięciem. W pomieszczeniu węzła cieplnego przewody zaizolować w otulinie z 

płaszczem PVC, zgodnie z opisem technologii węzła cieplnego. 

Miejsca kompensacji leżaków pokazano na rzucie parteru. 
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Przewody należy mocować do ścian lub stropu za pomocą obejm z przekładką 

ochronną. Na rzucie parteru zaznaczono miejsca lokalizacji punktów stałych. 

Dodatkowo podpory ruchome należy lokalizować w odległości 2÷3 m w zależności 

od średnicy przewodu 

2.2. Kanały wentylacyjne. 

          Przewody i elementy wentylacyjne nawiewne z blachy stalowej ocynkowanej 

grubości 0,8mm, zgodnie z obowiązującą normą, podwieszane do stropu oraz 

mocowane do ściany za pomocą prętów gwintowanych i konsoli montażowych, 

łączone kołnierzowo. W miejscach łączenia kanałów stosować mostki 

elektrostatyczne, a całą instalację połączyć elektrycznie w celu zapewnienia 

uziemienia. 

           Za i przed centralami wentylacyjnymi należy zamontować tłumiki akustyczne. 

Powietrze przed wprowadzeniem do pomieszczeń, a także przed wyrzuceniem do 

atmosfery musi być oczyszczone za pomocą filtrów. 

           Z uwagi na odzysk ciepła, kanały wentylacyjne w sali konferencyjnej należy 

zaizolować matą z wełny mineralnej, na folii aluminiowej – zgodnie 

z Rozporządzeniem, tzn. wewnątrz gr. 40mm, na zewnątrz kanały nieizolowane. 

2.3. Grzejniki 

Zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym 

i nastawą wstępną. Grzejniki dodatkowo wyposażone w głowice termostatyczne oraz 

zespół przyłączeniowy kątowy G1/2’. 

Szczegółowo wg zestawienia materiałów podstawowych. 

Zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe z podłączeniem dolnym. Gałązkę grzejnika 

należy wyposażyć w zawór termostatyczny prosty na zasilaniu i zawór odcinający na 

powrocie.  Do zaworów termostatycznych zamontować głowice termostatyczne.  

Głowice termostatyczne należy montować w położeniu poziomym. W przypadku 

braku takiej możliwości ze względu na osłony grzejników głowice zamontować  

w pionie. 

W pomieszczeniach grzejniki lokalizowane SA w większości pod oknami, 

szczegółowo pokazano lokalizacje grzejników na rzucie parteru budynku. 

Mocowanie grzejników zgodnie z wytycznymi producenta. 

Szczegółowo grzejniki i ich usytuowanie wg rysunków oraz zestawienia materiałów 

podstawowych dokumentacji projektowej. 

2.4. Armatura 

- Zawory odcinające typowe do wody gorącej PN-10. 

- Regulacja hydrauliczna zaworami równoważącymi manualnymi i automatycznymi 

zamontowanymi – lokalizacja zgodnie z dokumentacja projektową,             

- Regulacja instalacji – temperatura czynnika grzewczego indywidualnie                          

w poszczególnych pomieszczeniach w zależności od potrzeb poprzez nastawy 

zaworów termostatycznych. 
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2.5. Odpowietrzenie instalacji. 

Odpowietrzenie instalacji projektuje się przez odpowietrzniki samoczynne nad 

rozdzielaczem w pomieszczeniu kotłowni w najwyższych punktach i indywidualnie 

przy grzejnikach i rozdzielaczach. 

Zawory odpowietrzające w kotłowni zgodnie z opisem i zestawieniem technologii 

kotłowni.  

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno  

w miejscu tych Robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz  

w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT 

4.1. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas 

transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 

zanieczyszczenia i uszkodzenia. 

4.2. Grzejniki 

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 

transportowanie grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej 

palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety  

z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka 

transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza 

się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

4.3. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 

Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak 

zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach 

producenta. Armaturę, łączniki  materiały pomocnicze należy przechowywać  

w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.4. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone 

krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania 

izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. 

Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ 
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materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do 

wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie 

uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 

produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej  

w odpowiednich normach przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty demontażowe 

Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy 

zdemontować izolację cieplną. Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą 

na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie z budynku i transport. 

Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy 

złomu.  

5.2. Montaż rurociągów 

Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL 

zeszyt 2: „Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”. Przed układaniem 

przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 

wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające 

elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy 

elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych 

oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur 

pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 

 wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

 montaż szafek rozdzielaczy 

 przecinanie rur, 

 założenie tulei ochronnych, 

 ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

 wykonanie połączeń. 

Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,1% 

w kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami 

zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 

połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 

Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 

odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać 

jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa 

o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako 

granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei 

zabezpieczających. Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy 
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mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur 

o średnicy 15÷20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co 

najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za 

pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, 

aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów. 

5.3. Montaż grzejników 

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do 

powierzchni ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna 

wynosić co najmniej 110 mm. 

Kolejność wykonywania robót: 

 wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 

 wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 

 zawieszenie grzejnika, 

 podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 

Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego 

ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac 

wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli 

opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed 

zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po 

zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. Gałązki grzejnika powinny być tak 

ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie 

następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować 

deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 

5.4. Montaż armatury i osprzętu 

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń w zależności od 

zastosowanego systemu przez spawanie bądź złączki zaciskowe. 

Kolejność wykonywania Robót: 

 sprawdzenie działania zaworu, 

 wlutowanie w rury przewodowe kształtek z gwintem, 

 wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów 

materiałem uszczelniającym, 

 skręcenie połączenia. 

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim 

położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej 

przechodzącej przez oś przewodu. Zawory na pionach i gałązkach oraz 

odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych 

dla obsługi, konserwacji i kontroli. Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-

91/B-02420.  
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5.5.  Przewody wentylacyjne. 

 

Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-03434. 

 Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-76002. 

 Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budowlanych 

w odległościach umożliwiających szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. 

W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co 

najmniej 100 mm. 

 Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, 

których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych 

przewodów wentylacyjnych lub przewodów wentylacyjnych z izolacją. 

Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną 

lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 

 Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego 

powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporność ogniową tych 

przegród. 

 Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia 

odporność na korozję w miejscu zamontowania. 

 Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna być 

odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

 Odległość między przewodami lub podwieszeniami powinna być ustalona 

z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów 

wentylacyjnych tak aby ugięcie sieci przewodów wentylacyjnych nie wpływało 

na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

 Zamocowania przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić 

obciążenia wynikające z ciężarów: 

 przewodów wentylacyjnych; 

 materiału izolacyjnego; 

 elementów składowych podpór lub podwieszeń. 

 Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej 

powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy 

w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 

 Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy 

plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

 Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość 

przeniesienia obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby 

ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym 

punktem elementu poziomego nie przekraczały 0,4 % odległości między 

zamocowaniami elementów pionowych. 
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 Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór 

powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 

w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego 

obciążenia. 

 W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci 

przewodów wentylacyjnych mogły być zdemontowane lub wymienione, należy 

zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 

5.6. Centrale wentylacyjne 

        Centrale wentylacyjne powinny być wyposażone w elastyczne elementy  

o długości L wynoszącej 100  L  250 mm zamontowane między ich króćcami 

wlotowymi i wylotowymi a siecią przewodów. Sposób zamocowania powinien 

zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcje budynku (przez 

stosowanie amortyzatorów) oraz na instalacje przez stosowanie łączników 

elastycznych. 

5.7. Czerpnie i wyrzutnie 

 Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczać instalacje 

wentylacji przed wpływem warunków atmosferycznych np. zastosowanie 

żaluzji, daszków ochronnych itp. 

 Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone 

przed przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 

 Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób 

zapewniający wodoszczelność przejścia przez dach. 

5.8. Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja C.O. przed obudowaniem i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz 

przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie 

szczelności. Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację 

podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. 

Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną 

o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania”.  

Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 

Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy 

przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. Badania szczelności instalacji na zimno 

należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C. Każdy grzejnik 

sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów. 

Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 

10 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy 

przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie 

robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby 

szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego 
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maksymalnej wartości 12 barów. Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać 

manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. 

Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. Wyniki 

badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie 

stwierdzono przecieków ani roszenia. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić 

protokół. Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na 

gorąco, przy najwyższych – w miarę możliwości – parametrach czynnika 

grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. Próba 

szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą 

instalacji. 

5.9. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, kanałów 

przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 

powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 

wykonania powyższych Robót protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny 

być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. 

W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne 

elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków 

elementów warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą 

być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. Grubość wykonanie izolacji 

nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej więcej niż 

o 0 do +10 mm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości Robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania 

powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz Robót zgodnie 

z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych wentylacji należy ustalić 

z Inwestorem, a jeżeli nie ma specjalnych wymagań należy stosować poziom A 

(WTWiO – instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.). 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 

kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za 

dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy Robót zostały spełnione. Jeśli 

którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę Robót uznać za 

niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie 

ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Instalacja C.O. 

Odbioru Robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy 

dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
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montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-

10400. Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do 

następujących Robót: 

 przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary 

otworów), 

 ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 

 bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność 

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 

wykonania oraz przydatność Robót i elementów do prawidłowego montażu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju Robót należy dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania 

w trakcie wykonywania Robót, 

 Dziennik budowy, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 

wydane przez dostawców materiałów ), 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 

w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji 

projektowej, 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą 

usunięcia usterek, 

 aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 

i uzupełnienia), 

 protokoły badań szczelności instalacji. 

7.2.Instalacja wentylacji 

7.2.1.Sprawdzenie kompletności wykonania prac 

Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze w pełni 

wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji wentylacji oraz 

stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami 

i zasadami technicznymi. 

W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące 

czynności: 

 Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wentylacji 

z zestawieniem projektowym, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz 

jeśli jest to konieczne w zakresie właściwości i części zamiennych; 

 Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami technicznymi; 
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 Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji ze względu na 

działanie, czyszczenie i konserwację; 

 Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji; 

 Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji 

wentylacji i klimatyzacji; 

7.2.2.Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 

 Sprawdzenie czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 

 Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych; 

 Sprawdzenie konstrukcji i właściwości; 

 Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 

 Sprawdzenie zamocowania silników; 

 Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirników w obudowie; 

 Sprawdzenie naciągów pasów klinowych; 

 Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych; 

 Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 

 Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora; 

 Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylator i silnika z danymi na 

tabliczce znamionowej. 

7.2.3. Badanie filtrów powietrza 

 Sprawdzanie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi 

projektowymi; 

 Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie; 

 Sprawdzanie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń; 

 Sprawdzanie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego 

uszkodzenia; 

 Sprawdzenie czystości filtra. 

7.2.4. Badanie czerpni powietrza 

Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi 

projektowymi. 

7.2.5. Badanie sieci przewodów 

 Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie 
wzrokowe i kontrolę dotykową; 

 Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 

7.2.6. Badanie nawiewników i wywiewników. 

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym. 

7.2.7. Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych 

 Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami; 

 Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima); 

 Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, 

maximum); 
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 Liczba użytkowników; 

 Czas działania; 

 Obciążenie cieplne pomieszczeń; 

 Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych; 

 Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-); 

 Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni  

i wyrzutni powietrza; 

 Klasa filtrów; 

 Sumaryczna moc cieplna i elektryczna; 

 Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy); 

 Wymagana jakość wody zasilającej; 

 Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii; 

 Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 

ST 00.00„Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

 PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 

 PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 

przeponowymi. Wymagania”. 

 PN-91/B-02415” Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych 

zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania 

 PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania”. 

 PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania 

i badania”. 

 PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory 

regulacyjne. Wymagania i badania”. 

 PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania 

i badania”. 

 PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 

 PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana 

A1)”. 

 PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury bi urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”. 
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 PN– 93-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 

dotyczące jakości wody”. 

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. NR 75/02 poz. 690); 

 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki 

wentylacyjne z blach o przekroju prostokątnym – Wymiary; 

 PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki 

wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym – Wymiary; 

 PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia; 

 PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe 

wymagania i badania; 

 PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. 

Wymagania i badania. 

 PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych; 

 PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – 

Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających; 

 PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne 

i klimatyzacyjne - Właściwości mechaniczne; 

 ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania 

dotyczące części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci 

przewodów; 

 PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji; 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej w ramach projektu: „Przebudowa i rozbudowa 

budynku socjalno – biurowego Międzygminnego Składowiska Odpadów 

Komunalnych w Służewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych 

i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania 

robót opisanych z  pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót 

związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 

odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych. 

Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania 

ścieków. 

Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo-

gospodarczych. 

Odgałęzienie - kanał odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku do 

połączenia z kanałem sanitarnym 

Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów 

bocznych i odprowadzenia ich do odbiornika. 

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na 

załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na 

odcinkach prostych. 

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do 

łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca 

dodatkowy przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii 

ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej 

położonego kanału odpływowego. 
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Studzienka na odgałęzieniu - studzienka kanalizacyjna, będąca granicą sieci 

kanalizacyjnej i instalacji, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 

Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy 

rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub 

komory, a rzędną spocznika. 

Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 

przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 

studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do 

urządzeń kanalizacyjnych. 

Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a 

ścianą komory roboczej. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały 

zastosowane do budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinny odpowiadać 

normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub 

technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub 

technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać 

wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 

2.1.1. Rury kanalizacyjne 

Rury kanalizacyjne wykonane z tworzywa sztucznego PP-B, PVC-U (klasa SN 8), 

rury lite. Rury muszą być cechowane bezpośrednio na wyrobach w odstępach nie 

większych niż 2 m. Cechowanie powinno zawierać: 

- nazwę lub znak producenta; 

- wymiar nominalny; 

- symbol surowca; 

- klasa sztywności; 

- kod przeznaczenia; 

- datę  produkcji; 

- znak budowlany;  

- numer aprobaty technicznej. 
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Kształtki kanalizacji zewnętrznej (kolana, złączki, nasuwki) wg wymogów jak dla rur. 

2.1.2. Studnie. 

a) sanitarne betonowe Ø 1000 - 1200 z rusztem żeliwnym osadzonym na  

pierścieniu odciążającym. 

2.1.3. Kruszywa. 

Materiał na podsypki i obsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

a) nie powinny występować cząstki powyżej 20 mm, 

b) materiał nie może być zmrożony, 

c) nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

2.1.4 Zbiornik bezodpływowy 

Zbiornik z laminatu poliestrowo – szklanego o pojemności 11 tys. litrów. 

2.2. Składowanie materiałów 

2.2.1. Rury 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- 

lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być 

utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku 

składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 

drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji 

stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości  

i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 

poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

2.2.2. Kręgi 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk 

kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie 

powinna przekraczać 1,8m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do 

poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

2.2.4. Włazy kanałowe  

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 

korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania 

powinna być utwardzona i odwodniona. 

2.2.5. Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami  

i frakcjami kruszyw. 
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2.2.6. Pozostałe elementy 

Pozostałe elementy: korytka i elementy odwodnienia liniowego, kształtki 

kanalizacyjne, materiały izolacyjne – przechowywać w zabezpieczonych 

pomieszczeniach najlepiej w opakowaniu fabrycznym. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” p. 3. 

3.1. Sprzęt do wykonania kanalizacji  

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 żurawi budowlanych samochodowych, 

 koparek podsiębiernych, 

 spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

 wibromłotu do zapuszczania grodzic 

 sprzętu do zagęszczania gruntu, 

 wciągarek mechanicznych, 

 pomp spalinowych do odwadniania wykopów, 

 beczkowozów. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.1. Transport rur 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni 

przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy 

wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 

wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy 

wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur 

kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy 

w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym 

(o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

4.2. Transport kręgów 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem 

przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie 

przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m należy wykonywać za 

pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie 

prefabrykatu. 
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4.3. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.4. Transport pozostałych materiałów 

Korytka, kształtki można przewozić dowolnym środkiem transportu na paletach lub 

luzem. Załadunek i wyładunek rurek powinien odbywać się: 

ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych, w przypadku przewożenia luzem. 

Elementy w workach i pudłach należy przewozić w sposób zabezpieczający je przed 

zgnieceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.1. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne omówiono w ST.01.01 

5.2. Przygotowanie podłoża 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 

podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie Robót) podłoże należy wykonać  

z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości łącznie z ułożeniem rur 

drenarskich odwadniających, zgodnie z dokumentacją projektową. 

W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia  

o grubości zgodnie z dokumentacją projektową. 

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji 

projektowej. 

5.3. Roboty montażowe 

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 

najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 

przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze od 

określonych w Dokumentacji Projektowej.  

5.3.1. Przykanaliki i kanały 

Przy wykonywaniu kanałów i przykanalików należy przestrzegać następujących 

zasad: 

 trasa powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków 

dla podłączenia z kanałem na trójnik), 

 minimalny przekrój przewodu odgałęzienia określa Dokumentacja 

 włączenie odgałęzienia do kanału może być wykonane za pośrednictwem 

studzienki rewizyjnej, lub włączenia bocznego na trójnik, 
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5.5.2. Studzienki, wpusty  kanalizacyjne 

5.5.2.1. Studnie betonowe 

Studnie betonowe składają się z betonowych elementów prefabrykowanych 

w kształcie koła w przekroju poprzecznym, o średnicy wewnętrznej Ø1000- 1200mm.  

Studnie należy montować w przygotowanym wykopie, bezpośrednio na gruncie 

rodzimym, podsypce piaskowej, podłożu betonowym lub fundamencie, w zależności 

od występujących warunków gruntowo-wodnych lub uzgodnień z Inwestorem. Dla 

równomiernego rozłożenia naprężeń pionowych pomiędzy kręgami należy wypełnić 

szczelinę technologiczną na łączeniu kręgów zaprawą. Wypełnienie wykopu wokół 

studni należy wykonać materiałem sypkim z równomiernym jego rozłożeniem  

i zagęszczeniem. Dla studzienki zlokalizowanej w drodze stopień zagęszczenia 

powinien wynieść nie mniej niż 0,95 wartości Proctora, a w górnych warstwach 1,00.  

5.5.2.2.Zbiornik z laminatu poliestrowo szklanego 

Posadowienie zbiornika powinno zapewnić swobodne manewrowanie 

transportem. Nie należy lokalizować zbiornika pod traktami komunikacyjnymi bez 

dodatkowego zabezpieczenia, gdyż obciążenie przejeżdżających pojazdów może 

doprowadzić do jego uszkodzenia. Zbiornik jest konstrukcją samonośną i w typowych 

warunkach gruntowych nie wymaga specjalnych obmurowań czy fundamentów.  

Zbiornik może być stosowany we wszystkich gruntach nośnych powyżej poziomu 

występowania wody gruntowej. 

       Każdorazowo osypkę i zasypkę zbiornika wykonać z gruntu piaszczystego 

średnio ziarnistego. Zasypkę prowadzić równolegle z napełnianiem zbiornika wodą. 

Przy wykopach stosować maksymalny rozkop o szerokości 60cm w poziomie przy 

dnie wykopu. Obciążenie naziomu nie przewiduje wykonania nawierzchni oraz 

obciążenia innymi urządzeniami w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika podziemnego 

(w odległości do 3,0m). W przypadku konieczności wykonania drogi przejazdowej 

nad zbiornikiem należy wykonać płytę żelbetową odciążająca zbiornik. Płytę 

żelbetowa drogowa należy projektować indywidualnie do lokalnych parametrów 

gruntowych. 

Jeżeli w wykopie jest układany więcej niż jeden zbiornik, to odległość 

pomiędzy zbiornikami nie może być mniejsza niż 80cm. 

W przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych (gdy dolna 

część zbiornika będzie posadowiona w wodzie) należy zamówić zbiornik 

wzmocniony. Posadowienie zbiornika w takich warunkach może odbyć się poprzez 

wykonanie opaski dociskowej z półsuchego betonu o szerokości ok. 50cm i grubości 

ok. 15cm . Istnieje również możliwość zakotwiczenia zbiornika do płyty ułożonej na 

dnie wykopu uwzględniając ok. 40cm podsypki z piasku pod zbiornikiem. 

Sugerowane  inne zabezpieczenia zbiornika przed wypchnięciem lub zniszczeniem 

przez wody gruntowe należy konsultować z producentem (sprzedawcą) lub  

projektantem. 
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Przygotownie do posadowienia: 

- Przed przystąpieniem do posadowienia należy przede wszystkim sprawdzić czy 

zbiornik nie jest uszkodzony (co może wystąpić w trakcie wadliwego transportu). 

- Do podsypki i obsypki stosować piasek lub żwir. 

- Zbiornik nie może być bezpośrednio posadowiony na następujących gruntach: glina 

i inne grunty spoiste, muły organiczne torfy, grunty nienośne. 

- Przy posadowieniu zbiorników w okresie zimowym należy zwrócić uwagę aby 

podsypka i osypka nie zawierała śniegu, brył lodu itp. 

 

Montaż: 

Głębokość montażu zbiornika licząc od powierzchni ziemi do górnej części zbiornika 

nie może przekraczać 120 cm 

Wykop pod  zbiornik musi być na tyle większy, żeby umożliwić dostęp do ścianek 

dolnej połowy zbiornika podczas jego zakopywania. 

Wykop pod zbiornik powinien być wolny od kamieni, cegieł gruzu lub innych 

przedmiotów mogących spowodować uszkodzenie mechaniczne zbiornika.  

Na dnie wykopu należy wykonać poziomą podsypkę z piasku z piasku o grubości od 

20 do 25cm, i dobrze ją ubić. W przypadku wystąpienia w dnie wykopu różnych 

rodzajów gruntów grubość zagęszczonej podsypki piaskowej powinna wynosić min. 

60cm. Zbiornik wypoziomować. Zbiornik napełnić wodą do 1/3 wysokości i obsypać 

piaskiem do poziomu napełnienia. Zagęścić piasek wypełniający wykop 

(zagęszczanie piasku najlepiej wykonać przez „namywanie” tj. zlewanie piasku wodą 

powodując jego osadzenie. Gdy woda przy zlewaniu zostaje na wierzchu i tworzy 

kałużę, trzeba zrobić przerwę, aż wsiąknie, a potem zlewanie powtarzamy. 

Zapobiegamy w ten sposób późniejszemu osiadaniu piasku i zapadnięciu się terenu 

nad zbiornikiem). Napełnić zbiornik do 2/3 wysokości, obsypać i zagęścić piasek 

w wykopie. Podłączyć instalację ściekową, zasypać wykop do poziomu gruntu 

i wypompować wodę.  

 

Eksploatacja: 

Nie dopuszczać do zalegania fekaliów w rurach doprowadzających lub w kominie 

rewizyjnym. 

5.6  Skrzyżowania projektowanych przewodów z istniejącym uzbrojeniem 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu 

krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 

eksploatację. Dotyczy to wszystkich kolizji z przewodami telekomunikacyjnymi, 

przewodami eNN oraz wodociągami. Należy przewidzieć dodatkowe kolizje, które nie 

zostały wykazane na mapach zasadniczych, które mogą wystąpić w trakcie 

prowadzenia robót lub które zostaną stwierdzone próbnymi wykopami. 
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5.7. Zabezpieczenie istniejących sieci 

Wykonawca powinien zapewnić ochronę innych sieci. Wykonawca jest 

zobowiązany do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. 

zlokalizowanych w miejscu prowadzenia Robót budowlanych. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp.                

w czasie trwania Robót budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz właścicieli instalacji               

i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia. 

5.8. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami. Materiał zasypkowy 

powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. 

Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w dokumentacji 

projektowej i ST. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

do betonu i zapraw i ustalić receptę. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 

Robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną 

przez Inspektora nadzoru. W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do 

podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy 

podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu, 

 badanie odchylenia osi kanałów, 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów 

i studzienek, 

 badanie odchylenia spadku kanałów, 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
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 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 

 sprawdzenie wykonanych izolacji. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi 

 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm, 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm, 

 odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego 

przewodu od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna 

przekraczać +/-5 mm, 

 odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie 

powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym 

spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

 rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do 5 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. Roboty 

uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 

pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla 

poszczególnych faz Robót podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed 

wykonaniem następnej części Robót, uniemożliwiających odbiór Robót poprzednich. 

Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 Roboty montażowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem. 

 wykonane studzienki kanalizacyjne, 

 wykonana izolacja, 

 zasypany zagęszczony wykop. 
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Odbiór Robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu Robót. Długość 

odcinka Robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 

 oznakowanie Robót, 

 dostawę materiałów, 

 wykonanie Robót przygotowawczych, 

 wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu 

i jego odwodnienie, 

 przygotowanie podłoża, 

 wykonanie włączeń do czynnej sieci kanalizacyjnej, 

 ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni, 

 wykonanie izolacji studzienek, 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 niezbędne naprawy nawierzchni 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

 2. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli 

Obliczenia statyczne i projektowanie 

 3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania. 

 4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

 5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. świr i mieszanka 

 6. PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 

 7. PN-EN-295 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci 

drenażowej i kanalizacyjnej 



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNO – BIUROWEGO MIĘDZYGMINNEGO SKŁADOWISKA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH W SŁUŻEWIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

 

183 

 

 8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

 9. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

 10. PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady 

konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 

jakością 

 11. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

 12. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

 13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

 14. BN-62/6738-

03,04,07 

Beton hydrotechniczny 

 15. PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne 

 16. PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu 

niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym 

i żelbetowe 

 17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

 18. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu. 

 19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu 

 20. BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu 

wysokociśnieniowego. 

 

10.2. Inne dokumenty 

1. Katalog budownictwa 

KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980) 

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania 

i odbioru sieci kanalizacyjnych – 2003 r. 

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I 

rozdz. IV, Arkady 1989 r. – Roboty ziemne. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót  

w zakresie instalacji elektrycznych w ramach projektu: „Przebudowa i rozbudowa 

budynku socjalno – biurowego Międzygminnego Składowiska Odpadów 

Komunalnych w Służewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia Robót związanych 

z wykonaniem instalacji elektrycznych obiektu jak: 

 Instalacje ciągów głównych, 

 Wykonanie i montaż rozdzielnic, 

 Instalacja oświetleniowa, 

 Instalacja gniazd wtykowych, 

 Instalacje teletechniczne, 

 Instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze, 

1.3. Określenia podstawowe 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w części „Wymagania ogólne”. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, 

wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, 

aprobat technicznych, a mianowicie: 

 Roboty budowlane przy wykonywaniu instalacji należy rozumieć wszystkie 

prace budowlane związane z wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami 

projektowymi. 

 Ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej 

zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania 

instalacji elektrycznych. 

 Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 

 Procedura – dokument zapewniający jakość, wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez 

normy, aprobaty techniczne i instrukcje. 

 Ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej 

zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania 

instalacji elektrycznych. 

 Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie 

wielofazowym albo kilka kabli jedno Iub wielożyłowych połączonych 

równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski 

tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych. 

 Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia 

kablowa została zbudowana. 
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 Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, 

rozgałęziania lub zakończenia kabli. 

 Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

 Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od 

sąsiedniego kabla lub od innych urządzeń. 

 Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona przed dotykiem pośrednim 

części przewodzących dostępnych lub obcych w wypadku pojawienia się na 

nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

robót z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto 

Wykonawca wykona Roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.Dokumentacja robót montażowych 

Dokumentacja Robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowi: 

 Projekt Budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U.z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

 Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne 

w przypadku zamówień publicznych), sporządzone zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072 zmian Dz. U. 

z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

 Dziennik Budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 

poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie  

z ustaw_ z 16 kwietnia 2004 r.o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 

92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące 

stosowania wyrobów, 

 protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz Robót zanikających  

i ulegających zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNO – BIUROWEGO MIĘDZYGMINNEGO SKŁADOWISKA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH W SŁUŻEWIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

 

187 

 

 dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016  

z późniejszymi zmianami). 

2. MATERIAŁY 

2.1.Warunki ogólne stosowania materiałów 

Ogólne warunki dotyczące stosowania materiałów podano w części „Wymagania 

ogólne.” Materiały użyte do wykonania instalacji muszą ściśle spełniać wymagania 

niniejszej specyfikacji oraz być zgodne z dokumentacją projektową. Możliwe jest 

zaproponowanie produktów równorzędnej jakości. Jakiekolwiek przeróbki projektowe, 

budowlane i instalacyjne muszą być wykonane na koszt wykonawcy po uzgodnieniu 

z Inspektorem Nadzoru. Wyroby i materiały winny spełniać warunki określone 

Ustawą dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych potwierdzone 

wymaganymi dokumentami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Wszystkie 

zakupione przez Wykonawcę materiały, powinny być zaopatrzone przez producenta 

w deklaracje zgodności. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty 

na życzenie Inwestora. Osprzęt elektryczny i oprawy oświetleniowe  

w pomieszczeniach wilgotnych powinny być wykonane w stopniu ochrony od 

czynników zewnętrznych nie niższym niż IP44. 

3. SPRZĘT. 

Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu dopuszczonego do 

stosowania i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne”. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia 

transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, 

konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania Robót. Przewożone środkami transportu 

elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem  

i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie 

materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu 

uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 

one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość. Kable energetyczne 

należy przechowywać na bębnach kablowych w pozycji stojącej. Dopuszcza się 

przechowywanie krótkich odcinków kabla w związanych kręgach. Średnica 

kręgu min. 40-krotna średnica zewnętrzna kabla. Kręgi powinny posiadać metryczki 
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przedstawiające typ kabla oraz jego długość. Kręgi układać poziomo. Kable 

zabezpieczyć przed zawilgoceniem przez założenie kapturków z materiałów 

termokurczliwych. Rury osłonowe należy przechowywać w wiązkach odpowiednio 

gęsto wiązanych w pozycji pionowej, z dala od elementów grzejnych. 

Materiały należy składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych  

i oświetlonych z zachowaniem specyficznych cech do typu i rodzaju materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zestawienie rodzaju Robót 

 Trasy kablowe wewnętrzne  

 Układanie przewodów w gotowych trasach kablowych 

 Rozdzielnie zasilające  

 Aparaty wyposażenia rozdzielnic 

 Instalacja wyłączników p.poż. 

 Instalacja oświetleniowa 

 Instalacja oświetleniowa awaryjnego 

 Instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia 

 Instalacja komputerowa i telefoniczna 

 Instalacja siłowa 

 Instalacja wyrównawcza 

 Instalacja odgromowa i uziemiająca 

 Instalacja przyzywowa 

 Pomiary 

5.2. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w części „Wymagania 

ogólne” oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych Tom V Instalacje elektryczne. Wykonanie Robót powinno być jak 

określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora 

Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność  

z dokumentacją projektową oraz poleceniami Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek 

błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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5.3. Instalacje wewnętrzne 

5.3.1. Montaż urządzeń rozdzielczych i osprzętu. 

Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi 

instrukcjami montażu tych urządzeń. Dla podłączenia szyn i kabli należy stosować 

standardowe śruby z gwintem metrycznym i z łbem sześciokątnym, najmniejsze 

dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować zgodnie z przepisami. 

5.3.2. Połączenie elektryczne przewodów. 

 Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek  

i podkładek metalowych, przewodzących prąd, należy dokładnie oczyścić 

i wygładzić. 

 Zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką 

metalową ogniową lub galwaniczną) należy tylko zmywać odczynnikami 

chemicznymi i szlifować pastą polerską. 

 Powierzchnie ze styków należy zabezpieczyć przed korozją. 

 Połączenia należy wykonać śrubami lub w inny sposób określony w projekcie 

technicznym. 

 Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą 

metaliczną. 

 Stosować ogólnie przyjęte systemy listew zaciskowych i zacisków. 

5.3.3. Układanie przewodów w gotowych trasach kablowych. 

 przewody układać w zależności od rodzaju instalacji w tynku lub  

w korytkach pod stropem; 

 przewody układać z zachowaniem siły wciągania i promieni gięcia zgodnie ze 

specyfikacją producenta kabli; 

 kable prowadzić w jednej płaszczyźnie, tj. nie wolno owijać kabli dookoła rur, 

kolumn, itp. 

 przejścia przewodów przez ściany należy uszczelnić w klasie odporności 

ogniowej dla danej przegrody budowlanej stosując na granicy stref 

uszczelnienie odpowiednie dla najwyższej strefy pożarowej 

 układając przewody należy wyrównać trasę tak, aby w korytku nie było 

wybrzuszeń, narażających izolację przewodów na uszkodzenie; 

 przy domierzaniu przewodów należy przewidzieć rezerwę umożliwiającą 

pozostawienie w puszkach (lub przy montowanych urządzeniach) końców 

przewodów o długości niezbędnej do wykonania połączeń; przewody należy 

ucinać szczypcami; 

 kable instalacji zasilającej prowadzić oddzielnie od kabli instalacji 

teletechnicznej; 

 Przejścia przewodów przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych 

zaopatrzyć w przepusty odporności ogniowej klasy przegrody, a przechodzące 

przez stropy międzykondygnacyjne w przepusty o odporności ogniowej klasy 

stropu. 
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 Przewody elektryczne, które ze względu na własną konstrukcję lub ze względu 

na narażenia zewnętrzne mogłyby zostać uszkodzone mechanicznie należy 

zabezpieczyć przed tymi narażeniami poprzez stosowanie osłon, przegród itp. 

5.3.4. Próby pomontażowe. 

Po zakończeniu Robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca 

zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób pomontażowych, tj. technicznego 

sprawdzenia jakości wykonanych Robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów  

i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, urządzeń. 

5.4. Warunki szczegółowe wykonania robót 

5.4.1. Układanie rur, korytek i osadzania puszek. 

Rury należy układać i mocować w uprzednio zamocowanych uchwytach. Łuki z rur 

sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur 

w trakcie ich układania. Koryta powinny być mocowane za pomocą śrub lub 

specjalnych uchwytów i konstrukcji wsporczych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty 

przewidziane do ułożenia na nich instalacji, powinny być zamocowane do podłoży  

w sposób trwały. Zabrania się układania rur i korytek wraz z wciągniętymi w nie 

przewodami. Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna 

(zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed 

zainstalowaniem należy w puszcze wyciąć wymaganą liczbę otworów 

dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur. Koniec rury powinien wchodzić do 

środka puszki na głębokość do 5 mm. Puszki należy osadzić na ścianach (przed ich 

tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych lub klejenia. 

5.4.2. Układanie i mocowanie przewodów wtynkowych. 

Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowym. Przewody 

wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania 

połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe. 

Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie. Do puszek należy 

wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce, pozostałe 

przewody należy prowadzić obok puszki.  

Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie 

wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur. Przed 

tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek,  

a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem. 

5.4.3. Łączenie przewodów. 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonać  

w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 

skręcanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie 

na zewnątrz przewody, a samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane 

w projekcie, sposób przyłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym 

przedstawicielem inwestora. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być 

narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać 
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przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest 

przystosowany. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są 

przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy 

oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją  

w sposób umożliwiający przepływ prądu. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie 

przewodów nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. Końce przewodów 

miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone 

zaprasowanymi tulejkami. Przewody teletechniczne należy zarabiać wyłącznie 

specjalistycznymi narzędziami. 

5.4.4. Przejścia przez ściany i stropy. 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą 

być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia należy wykonywać w przepustach 

rurowych. Przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być 

wykonane w sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów. 

5.5.5. Montaż osprzętu i przewodów. 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały 

zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Osprzęt i łączniki należy 

mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub klejenia. Gniazda 

wtyczkowe montować nad posadzką na wysokości 0,3 m w biurach. Łączniki 

mocować na wysokości 1,4 m od podłogi. W pomieszczeniach łazienek 

bezwzględnie zachować wymagane minimalne odległości od stref zgodnie PN-IEC 

60364-7-701.  

5.5.6. Instalacja oświetleniowa. 

Doprowadzenia przewodów do opraw należy wykonać w sposób nie powodujący 

naprężeń mechanicznych (mocowanie uchwytami odstępowymi, prowadzenie  

w rurkach instalacyjnych). Przewody układać pod tynkiem. Osprzęt zastosować 

w zależności od sposobu wykonania instalacji i charakteru pomieszczeń, tzn.: 

 dla instalacji natynkowych i prowadzonych w korytkach, osprzęt natynkowy  

w wykonaniu normalnym i szczelnym, 

 W pomieszczeniach łazienek instalować oprawy oświetleniowe i łączniki  

w strefie trzeciej zgodnie z PN-IEC 60364-7-701. Oprawy winny posiadać 

stopień IP 44 lub wyższy. 

5.5.7. Instalacje siłowe 

Doprowadzenia przewodów do gniazd należy wykonać w sposób nie powodujący 

naprężeń mechanicznych (mocowanie uchwytami odstępowymi, prowadzenie  

w rurkach). Przewody i kable układać zgodnie z dokumentacja projektową. Osprzęt 

w zależności od sposobu wykonania instalacji oraz charakteru i przeznaczenia 

pomieszczeń, tzn.: 

 dla instalacji natynkowych i prowadzonych na korytkach kablowych, osprzęt 

natynkowy w wykonaniu normalnym i szczelnym. 
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 dla instalacji podtynkowych wykonanych w pomieszczeniu z atmosferą  

o zwiększonej wilgoci, osprzęt podtynkowy w wykonaniu szczelnym. 

 dla instalacji podtynkowych wykonanych w pomieszczeniu z atmosferą  

o normalną, przewidziano osprzęt w wykonaniu podtynkowy. 

5.5.8. Instalacje niskoprądowe 

Zakres robót 

 wykonanie pionowych i poziomych instalacji teletechnicznych  

( komputerowych i telefonicznych) 

 wykonanie badań i pomiarów potwierdzających prawidłowość wykonania  

i uzyskania właściwych wartości parametrów technicznych ( rezystancja 

uziemienia) 

Instalacje teletechniczne wykonać przewodem układanym w korytkach kablowych 

i rurkach elektroizolacyjnych.  Zachować minimalne odległości w miejscach zbliżeń  

z instalacjami siłowymi i oświetleniowymi.  

5.5.9. Wykonanie wymaganych połączeń wyrównawczych Instalacja odgromowa 

i uziemiająca 

Budynek objąć zewnętrzną ochronę odgromową. W tym celu wykonać instalację 

odgromową w postaci zwodów poziomych na uchwytach właściwych dla podłoża. 

Metalowe elementy wystające ponad powierzchnię dachu oraz elementy obróbek 

blacharskich łączyć we wszystkich możliwych miejscach ze zwodami i przewodami 

odprowadzającymi. Dla zapewnienia właściwej ochrony zewnętrznej urządzeń 

wentylacyjnych zainstalowanych na dachu stosować zwody pionowe o wysokości 

zapewniającej właściwą ochronę tych urządzeń i instalacji. Każdy nieprzewodzący 

element wystający ponad powierzchnię dachu wyposażyć w zwody poziome lub 

pionowe. Łącza kontrolne instalować na wysokości ok. 1,8m nad powierzchnią 

terenu. Połączenie uziomu łączyć przez spawanie. Miejsca spawów zabezpieczyć 

antykorozyjnie. Ewentualne podziemne, metalowe elementy obiektów lub urządzeń 

znajdujące się w odległości nie większej niż 2m od uziomu a nie wykorzystane jako 

uziomy naturalne należy łączyć z tym uziomem bezpośrednio lub za pomocą 

iskierników. Prawidłowość wykonania potwierdzić protokołami z pomiarów.  

W przypadku negatywnych wyników pomiarów wykonać dodatkowe uziomy sztuczne 

pionowe lub poziome. Instalacje odgromowe wykonać zgodnie z PN-IEC 61024-

1:2001 „Ochrona obiektów budowlanych” wraz z PN-IEC 61024-1-1:2001, PN-IEC 

61024-1-2:2002 oraz zgodnie z PN- 86/E-05003 „Ochrona obiektów budowlanych”. 

5.5.9.1. Zakres Robót: 

 wykonanie zwodów poziomych i pionowych w sposób zgodny z opracowaniem 

projektowym 

 wykonanie przewodów odprowadzających w sposób zgodny z opracowaniem 

projektowym 

 wykonanie uziomów poziomych oraz głównych połączeń wyrównawczych         

(wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi i naprawą nawierzchni) 

 montaż złączy kontrolnych 
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 podłączenie do zwodów i przewodów odprowadzających metalowych 

elementów rynien, elementów obróbek blacharskich i innych metalowych 

elementów znajdujących się nad powierzchnią dachu takich jak wyrzutnie 

wentylacyjne, maszty itp. 

 wyposażenie nieprzewodzących elementów ponad powierzchnią dachu  

w zwody poziome i pionowe 

 wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych stosowanych złączy kontrolnych  

i innych elementów wymagających takiego zabezpieczenia 

 wykonanie badań i pomiarów potwierdzających prawidłowość wykonania  

i uzyskania właściwych wartości parametrów technicznych (rezystancja 

uziemienia) 

 likwidacja miejsca pracy i uporządkowanie terenu oraz naprawa elementów 

uszkodzonych w czasie wykonywania prac ( nawierzchni ) 

 wykonanie głównych połączeń wyrównawczych obejmujących uziom instalacji 

odgromowej, punkt podziału przewodu PEN na przewody N i PE w złączach 

kablowych lub szyny PE (PEN) w złączu kablowym oraz wszystkie metalowe 

instalacje rurowe w pobliżu miejsca wprowadzenia do budynku za zgodą ich 

właścicieli. Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe wykonać w sposób 

zgodny z dokumentacją projektową 

 wykonanie mostków na wodomierzach, filtrach i pompach lub innych 

elementach rozłącznych instalacji rurowych 

 

5.5.10.Połączenia wyrównawcze. 

Głównym połączeniem wyrównawczym objąć: 

 metalowe elementy konstrukcji budynku 

 zacisk w rozdzielnicy głównej i rozdzielnicach kondygnacyjnych 

 uziom instalacji odgromowych 

 inne przewodzące prąd instalacje rurowe w pobliżu miejsca wprowadzenia do 

budynku. 

Połączenia wyrównawcze wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-5-54:1999 

 

5.5.11.Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochrona od porażeń – w instalacji odbiorczej należy stosować układ TN-S. Jako 

ochronę uzupełniającą zastosowano wyłączniki przeciwporażeniowe 

różnicowoprądowe. 

5.5.12. Próby 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać próby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000) 

wykonanej instalacji zasilającej, sporządzić protokoły i dołączyć je do dokumentacji 

powykonawczej. Do przeprowadzenia pomiarów należy używać mierników 

posiadających aktualne atesty legalizacyjne. Należy wykonać następujące próby: 

 Ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych 

i dodatkowych 
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 Pomiar rezystancji izolacji 

 Samoczynnego wyłączenia zasilania 

 Sprawdzenia biegunowości 

 Badanie wyłączników różnicowo-prądowych 

 Pomiar uziemienia ochronnego i roboczego 

 

5.1.13. Dokumentacja powykonawcza 

Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na własny koszt dokumentację 

powykonawczą z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do 

dokumentacji należy dołożyć kopie deklaracje zgodności potwierdzone podpisem 

wykonawcy za zgodność z oryginałem, zastosowanych urządzeń oraz protokoły 

z przeprowadzonych pomiarów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli Robót podano w ST 00.00 „Wymagania 

ogólne”. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie  

z wymaganiami norm. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót  

i jakości materiałów. Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 

o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń pomiarowych, pracy 

personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem  

i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Po wykonaniu instalacji należy ją sprawdzić wg PN-IEC 60364-6-61 2000 

"Sprawdzenie odbiorcze". 

 należy sprawdzić czy nie pozostawiono ostrych krawędzi koryt kablowych przy 

zejściach kabli, 

 należy sprawdzić czy izolacja kabli nie posiada widoczne uszkodzenia powłoki 

zewnętrznej, 

 należy sprawdzić łuki kabli są odpowiednie i nie mają zagięć, 

 sprawdzenie kabli i osprzętu kablowego polega na stwierdzeniu ich zgodności 

z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów według których 

zostały wykonane, na podstawie deklaracji zgodności wydanej przez 

producenta, protokołów odbioru albo innych dokumentów, 

 sprawdzenie ciągłości żył (roboczych i powrotnych) oraz zgodności faz, 

 próba napięciowa izolacji kabli. Próbie napięciowej izolacji podlegają 

wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się niewykonywanie próby napięciowej 

izolacji linii wykonanych kablami o napięciu znamionowym do 1 kV pod 

warunkiem wykonania pomiaru rezystancji izolacji linii kablowej miernikiem  

o napięciu 2,5kV. Próbę napięciową należy wykonać prądem stałym lub 

wyprostowanym bądź przemiennym 50Hz. W przypadku linii kablowej  
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o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, prąd upływu należy mierzyć 

oddzielnie dla każdej żyły. Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za 

dodatni, jeżeli:   

o izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min bez przeskoku, przebicia i 

bez objawów przebicia częściowego, napięcie probiercze o wartości 

równej 0,75 napięcia probierczego fabrycznego kabla wg N SEP-E-004.  

o wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 

μA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min badania; w liniach o 

długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza się wartość prądu 

upływu 100 μA. 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń metalicznych instalacji, 

 kompletności tablic rozdzielczych, 

 ułożenie rur, listew, korytek kablowych przed wciągnięciem przewodów, 

 instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem, 

 miejsc wyprowadzenia przewodów uziemiających, 

 wyników pomiarów rezystancji uziemień, 

 protokołów pomiarów elektrycznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiaru jest: 

szt – rozdzielnic, zasilaczy, uchwytów, gniazd wtyczkowych itp. na podstawie 

pomiaru w terenie 

m - ułożenia kabli, koryt kablowych, kanałów instalacyjnych, instalacji odgromowej, 

uziemiającej, kanałów podparpetowych na podstawie pomiaru w terenie 

kpl - oprawy oświetleniowe na podstawie pomiaru w terenie 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

 

Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  

i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
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ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego  

z ramienia Inwestora. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań w oparciu o przeprowadzone pomiary,  

w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 

Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

Robót. Odbioru Robót dokonuje Inwestor. 

8.3. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz 

gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inwestora. Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia Robót. Odbioru 

ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z dokumentacją projektową. W toku 

odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  

w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania Robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia 

przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST  

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umowy. 

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 

odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, 

 certyfikaty, deklaracje zgodności i karty katalogowe zastosowanych urządzeń, 

 instrukcję obsługi oraz skróconą instrukcję obsługi systemu 
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 wyniki pomiarów i testów. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja  

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 

Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. Odbiór 

pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

9. Podstawa płatności 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres Robót wymieniony w p. 1.2. 

niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jednostkową 

Robót określoną w Wycenionym Przedmiarze Robót: 

Cena jednostkowa wykonanych Robót obejmuje: 

 roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, 

 przygotowanie podłoża, uchwytów itp., 

 zakup kompletu materiałów, urządzeń i wszystkich prefabrykatów oraz 

transport na miejsce wbudowania, 

 wykonanie Robót montażowych, 

 wykonanie podłączenia urządzeń, 

 zarobienie i podłączenie kabli i przewodów jedno- i wielożyłowych, 

 montaż osprzętu elektroinstalacyjnego 

 oznakowanie kabli, 

 montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania Robót, 

 wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań 

potwierdzonych protokołami zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 

miedzy innymi: 

o pomiary uziemienia ochronnego lub roboczego 

o pomiary elektryczne obwodu 

o pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

o pomiary impedancji pętli zwarciowej 

o pomiary kabli energetycznych 

o pomiary natężenia oświetlenia 

 próby pomontażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile 

jest to możliwe, sprawdzenie funkcjonalności układów, 

 doprowadzenie terenu Robót do stanu sprzed rozpoczęcia Robót, prace 

porządkowe. 

10. Przepisy związane 

Wykaz norm zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych 
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jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – w zakresie przywołanym 

w rozporządzeniu. 

 PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 

przetężeniowym. 

 PN-IEC 60364-4- 443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 

Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi. 

 PN-IEC 60364-4- 45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem 

napięcia. 

 PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

 PN-IEC 60364- 4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 

zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 

przetężeniowym. 

 PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w 

zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony 

przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. 

 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony w 

zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

 PN-IEC 60364-5- 51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność długotrwała 

przewodów 

 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i 

sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 

 PN-IEC 604455-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

 PN-IEC 60364-7-701:1999 Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy 

 PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6. 

Sprawdzanie. 

 PN-IEC 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: 

Miejsca pracy we wnętrzach. 

 PN-EN-50310:2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych. 
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 PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

 PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

Robót w zakresie wykonania utwardzeń terenu kostką betonową  

w ramach projektu: „Przebudowa i rozbudowa budynku socjalno – biurowego 

Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Służewie wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych 

i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania 

Robót opisanych z  pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia Robót związanych  

z wykonaniem utwardzeń: 

 z kostki betonowej gr.6cm 

1.4. Określenia podstawowe 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w części „Wymagania ogólne”. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, 

wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, 

aprobat technicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

Robót z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto 

Wykonawca wykona Roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 

wymagania SST w czasie postępu Robót.  

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych (SST). 

3. SPRZĘT. 

Prace można wykonywa  przy pomocy wszelkiego sprzętu dopuszczonego do 
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stosowania i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” . 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

W trakcie transportu materiałów po drogach  publicznych pojazdy muszą spełniać 

wymagania dotyczące dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny: 

 za prowadzenie Robót zgodnie z umową,  

 za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, 

 za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 

wykonywaniu  wszystkich elementów Robót określonych w dokumentacji projektowej 

lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wykonywaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  

i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji Robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 

wstrzymania Robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania Robót w takiej sytuacji 

ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli Robót podano ST 00.00 „Wymagania ogólne” 

 

6.1. Sprawdzenie podłoża. 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla  

 głębokości koryta  
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 o szerokości do 3m   +/- 1cm 

 o szerokości powyżej 3m   +/- 2cm 

 szerokość koryta +/-5cm 

6.2. Sprawdzenie podbudowy. 

Sprawdzenie podbudowy w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych  

i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. 

6.3. Sprawdzenie wykonania. 

Sprawdzenie poprawności wykonania utwardzeń z kostki betonowej polega na 

sprawdzeniu zgodności z dokumentacja projektową: 

 Pomierzenie szerokości spoin, 

 Sprawdzenie prawidłowości ubijania, 

 Sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

 Sprawdzenie równości (należy przeprowadzić łatą nie rzadziej niż raz 

na 50m, dopuszczalny prześwit pod łatą 4m nie powinien przekraczać 

1,0cm), 

 Sprawdzenie profili podłużnych (przeprowadzić należy za pomocą 

niwelacji, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie 

rzadziej niż co 100m, odchylenia od projektowanej niwelety nie mogą 

przekraczać więcej niż +/-3cm) 

 Sprawdzenie profilu poprzecznego ( wykonać szablonem z poziomicą 

nie zadziej niż co 50m, dopuszczalne odchylenie wynosi +/-0,3%) 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją  

i wymaganiami Inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary z zachowaniem 

tolerancji pkt.6 dały wynik pozytywny. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres Robót wymieniony w p. 1.2. 

niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jednostkową 

Robót określoną w Wycenionym Przedmiarze Robót: 

 Prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 Dostarczenie materiałów na miejsce budowy, 

 Wykonanie koryta, 

 Wykonanie warstw podbudowy, 
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 Ułożenie nawierzchni, 

 Przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-88/B-06250 Beton zwykły.  

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania.  

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe.  

BN-64/8845-01 Chodnik z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.  

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; piasek  

PN-EN 197-1:2002 Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego Użytku.  

PN-86/B-01300 Cement. Terminy i określenia.  

PN-88/B-30000/Az1:1996 Cement portlandzki. Zmiana  

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości  

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

próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody  

odzyskanej z procesów produkcji  betonu. 

 


