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SPIS TREŚCI:

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00

SST-00.01  ROBOTY ROZBIÓRKOWE  CPV 45111100-9

SST- 00.02 ROBOTY ZIEMNE CPV  45111200-0

SST-00.03 PODKŁAD BETONOWY Z BETONU B-10 CPV  45262300-4

SST-00.04   PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA  CPV 45262310-7

SST-00.05   ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ŻELBETOWE I BETONOWE  CPV 45262311-4

SST-00.06  ROBOTY MUROWE CPV  45262500-6

SST-00.07  IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE ELEMENTÓW  CPV 45262600-7

SST-00.08   PRZEWODY DYMOWE I WENTYLACYJNE  CPV 45262522-6

SST-00.09   OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ  CPV 45421100-5

SST-00.10   RUSZTOWANIA  CPV 45262110-5 i CPV 45232120-8

SST-00.11  ROBOTY TYNKARSKIE  CPV 45410000-4

SST-00.12   IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE  CPV 45320000-6

SST-00.13   POKRYCIA DACHOWE  CPV 45261210-9 

SST-00.14   OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE  CPV 45261320-3

SST-00.15   SYSTEM DOCIEPLEŃ ELEWACJE BUDYNKU  CPV 45321000-3 i CPV 45443000-4

SST-00.16  ROBOTY MALARSKIE  CPV  45442000-7

SST-00.17  POKRYWANIE PODLÓG I ŚCIAN CPV 45430000-0
     KŁADZENIE PŁYTEK  CPV  45431000-7
     KŁADZENIE GLAZURY  CPV 45431200-9

SST-00.18  ŚCIANKI DZIAŁOWE SYSTEMOWE CPV 45421100-5

SST-00.19  CHODNIKI I DROGI DOJAZDOWE Z KOSTKI BETONOWEJ   CPV 45233250-6

SST-00.20  KRAWĘŻNIKI   CPV 45233250-6



SPECYFIKACJA TECHNICZNA –WYMAGANIA OGÓLNE    ST.00

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót ogólnobudowlanych związanych z rozbudowa i przebudową Szkoły Podstawowej nr1 z oddziałami
integracyjnymi w Chełmie Śląskim przy ul. Karłowicza 21

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja  techniczna  jest  elementem składowym dokumentacji  projektowo  kosztorysowej  i  jako
dokument inwestorski jest niezbędna przy realizacji i odbiorze robót o których mowa w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające:                     
Etap I - rozbudowę budynku szkoły o podpiwniczoną, piętrową bryłę zawierającą windę z 
możliwością przewozu osób na wózku inwalidzkim, klatkę schodową, toalety dla uczniów i toalety 
przystosowane dla niepełnosprawnych.
Etap II – przebudowa istniejących sanitariatów na parterze i na piętrze szkoły. 

- roboty rozbiórkowe
- roboty ziemne
- roboty izolacyjne – izolacje p.wilgociowe istniejących murów po ich odsłonięciu, oraz wylewanych murów 

piwnic,
- roboty związane ze wznoszeniem murów – zbrojenie elementów żelbetowych, wylewanie betonu, murowanie
ścian z bloczków silikatowych,
- roboty związane z pokryciem i izolacją dachu,
- montaż stolarki okiennej i ościeżnic drzwiowych,
- roboty związane z ociepleniem i wykończeniem elewacji,
- roboty tynkarskie,
- roboty posadzkowe,
- roboty malarskie,
- montaż płytek ceramicznych,
- montaż ścianek kabinowych,
- montaż skrzydeł drzwiowych

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Przebudowa - należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych w wyniku których następuje zmiana 
parametrów użytkowych istniejącego budynku z wyjątkiem parametrów: kubatura, powierzchnia zabudowy, 
wysokość, długość, szerokość,

1.4.2. Budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę,

1.4.3. Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez materiały i urządzenia zaplecza budowy.

1.4.4. Dokumentacja budowlana obejmuje szkice lub rysunki elementów obiektu podlegające wymianie, 
wymagających pozwolenia na budowę, dziennika budowy i książki obmiarów.

1.4.5. Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację robót zawierającą dziennik 
budowy, książkę obmiarów, dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów i wyrobów, 
protokóły odbioru robót.

1.4.6. Aprobata techniczna to dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną właściwości wyrobu, 
stwierdzający przydatność do stosowania w budownictwie.

1.4.7. Materiały i wyroby budowlane – wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją i specyfikacją zaakceptowaną przez Inwestora.

1.4.7. Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami uprawnienia 
do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej.

1.4.8. Kierownik Budowy/Robót – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane przepisami 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej.
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1.4.9. Zamawiający – osoba wymieniona jako Zamawiający w specyfikacji na stronie tytułowej oraz prawni 
następcy tej osoby.

1.4.10. Komisja – kilka osób wyznaczonych przez Zamawiającego do odbioru robót.

1.4.11. Wykonawca – osoba lub osoby wymienione w ofercie przyjętej i zaakceptowanej przez Zamawiającego.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

1.5.1. Przekazanie placu budowy – Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren
budowy, miejsce składowania materiałów, punkty poboru wody i energii elektrycznej, dziennik budowy i
niezbędną dokumentację projektową. Z czynności przekazania placu budowy sporządzony będzie protokół
przekazania podpisany przez strony.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  placu  budowy  w  okresie  trwania  robót  aż  do  ich
zakończenia i odbioru końcowego. Wykonawca dostarcza , instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające
jak: zadaszenia, tablice ostrzegawcze, ogrodzenia, oraz znaki i tablice dodatkowo wskazane przez Inspektora.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia znaków i tablic nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje
się ze jest włączony w cenę umowną.

1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzonych  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. Mając to na uwadze Wykonawca będzie miał szczególny wgląd na:
-  usuwanie  odpadów budowlanych w miejsca  do  tego  przeznaczone lub  przekazanie  odpadów
podmiotowi uprawnionemu do odbioru, transportu i składowania odpadów.

1.5.4. Ochrona pożarowa

Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  przestrzeganie  przepisów  ochrony  p.poż.  w  miejscu  prowadzenia
robót,  składowania  materiałów  i  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem
wywołanym jako rezultat zaniedbań podczas realizacji robót.

1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Nie dopuszcza się do użycia i wbudowania materiałów szkodliwych dla otoczenia.

1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wykonawca zapewni urządzenia, sprzęt, odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej dla bezpiecznego 
wykonania robót. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia podległych pracowników w zakresie bhp 
i wykonania badań pracowników, w tym dopuszczających do pracy na wysokości.
Wykonawca zobowiązany jest znać wytyczne do prowadzenia prac wynikające z Rozporządzenia Min. 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U z dnia 19.03.2003r nr 47 
poz. 401 z późn. zm.)

2. Materiały

2.1. Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów wraz z
aprobatami  technicznymi  lub  świadectwem  potwierdzającym  zgodność  materiałów  lub  wyrobów  z
dokumentem odniesienia.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną wywiezione
przez Wykonawcę, niezwłocznie po ich ujawnieniu.

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa (w tym SSTWiOR) przewiduje możliwość zastosowania innych rodzajów
materiałów, Wykonawca ma obowiązek uzyskania zgody od Inspektora Nadzoru. Dla materiałów i wyrobów
oznaczonych znakiem budowlanym ,,B” należy dołączyć następujące informacje:
określenie i adres zakładu produkującego wyrób;

identyfikacyjny  opis  wyrobu  zawierający  nazwę,  nazwę  handlową,  gatunek  i  klasę,  nr  Polskiej  Normy
wyrobu, lub aprobatę techniczną z którą potwierdzono zgodność wyrobu, numer i datę wystawienia krajowej
deklaracji zgodności.



3. Sprzęt

3.1. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonanych  robót.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SST i w ustalonym terminie.

3.2. Sprzęt używany na budowie do robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym, sprawny i
spełniający warunki jego użytkowania.

4. Transport

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków
transportu,  które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i  właściwości  przewożonych
materiałów. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg
publicznych  na  koszt  Wykonawcy.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie zakresem umownym, oraz za jakość robót i 
wbudowanych materiałów. Polecenia Inspektora dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania niewłaściwie wykonywanych robót ponosi Wykonawca.

5.2. Wszelkie koszty robót pomocniczych jak: wykonanie daszków zabezpieczających, przygotowanie dojść i 
dojazdów, pomiary, wykonuje Wykonawca bez dodatkowej zapłaty.

6. Kontrola jakości robót

6.1. 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. 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 prac zgodnie z Umową.

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. Wyniki badań i pomiarów
Wykonawca przekazywać będzie Inspektorowi na formularzu zaaprobowanym przez Inspektora.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora
Do  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia  wykonanych  prac,  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.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor dopuszcza do użycia materiały które posiadają znak bezpieczeństwa wyrobu ,,B”, są oznaczone
symbolem  ,,CE”,  posiadają  certyfikat  zgodności  z  PN  lub  aprobatą  techniczną.  W  przypadku  braku
dokumentów Inspektor ma prawo żądać rozebrania wykonanego elementu i ponownego wykonania na koszt
Wykonawcy.

6.5. Dokumenty budowy
- dziennik budowy,
- książka obmiarów,
- protokóły odbioru robót,
- protokóły z narad i ustaleń,
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
Dokumenty przechowywane są na terenie budowy i za ich zabezpieczenie odpowiada Kierownik
Budowy/Robót.
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7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót wykonywany jest w celu określenia faktycznego zakresu robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora na co najmniej 3 dni przed terminem pomiarów. Wyniki 
obmiarów wpisane będą do książki obmiarów.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określenia ilości robót podane są w odpowiednich KNR-ach, KNNr-ach. Jednostki obmiaru powinny
być zgodne z jednostkami określonymi w kosztorysie.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Wszystkie urządzenia pomiarowe 
utrzymane będą w dobrym stanie użytkowym w czasie trwania robót. Inspektor ma prawo użycia własnych 
urządzeń pomiarowych w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu lub zużycia urządzeń 
dostarczonych przez Wykonawcę.

8. Odbiór robót

8.1. Rodzaje odbioru robót
W zależności od ustaleń SST roboty podlegają następującym odbiorom:
- odbiór robót ulegających zakryciu;
- odbiorowi częściowemu;
- odbiorowi końcowemu;
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakość 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 i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru . Jakość i ilość Robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
dokonuje się dla zakresu określonego w umowie.

8.4. Odbiór końcowy

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym akcie 
Inspektora nadzoru. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST . W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala 
nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 



przyjętych w Umowie. W przypadku błędów nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi poprawić 
wykonanie przedmiotu zamówienia.

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół końcowego odbioru robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
- Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych

              - Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST
-   Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy  komisja.

8.4.3. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wizualnej  wykonanych  robót,  potwierdzeniu  usunięcia  wad  i
usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. Z czynności odbioru sporządzany jest protokół.

9. Podstawa płatności

9.1. Ustalenia ogólne
Przyjmuje się, że wynagrodzenie za roboty budowlane przewidziane do wykonania będą wycenione przez
Wykonawcę  przy  składaniu  oferty  na  wykonanie  robót.  Szczegółowy  zakres  rzeczowy robót  został
określony w przedmiarach robót z podaniem co i w jakiej kolejności ma być wykonane. Dalsze szczegóły
ustalenia płatności nie są objęte zakresem opracowania i określać je będzie umowa na wykonanie robót.

10. Przepisy związane

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 200 z późn.zm).

2) Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164                  z 
późn. zm).

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570).
4) Instrukcje i certyfikaty producentów.

5) rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robot budowlanych(Dz.U 2003 nr 47 poz. 401).

6) Ustawa z 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.01
ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111100-9

1.Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych związanych z rozbudową i przebudową Szkoły Podstawowej nr1 w Chełmie Śląskim 
przy ul. Karłowicza 21

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy 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:

• rozbiórkę elementów murowych, 
• rozbiórka zewnętrznej, stalowej klatki schodowej,
• rozbiórka utwardzenia z płyt drogowych,
• rozbiórka ścianek działowych w istniejących toaletach na parterze i na piętrze,

• demontaż drzwi wewnętrznych  

• skucie istniejącej glazury

• demontaż wyposażenia sanitarnego (grzejniki, umywalki, sedesy, )
•

1.4. Określenia podstawowe

Rozbiórka demontażowa - prace polegające na oddzieleniu całych, dających się odrębnie utylizować, 
elementów rozbieranego obiektu.

Rozbiórka wyburzeniowa - prace polegające na zburzeniu i rozdrobnieniu elementów obiektu 
przeznaczonych do rozbiórki bez wyodrębnienia jego składników nadających się do utylizacji.

Opłata składowiskowa - ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania urobku powstałego w 
wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku odpadów.

Wywóz odpadów - transport urobku na składowisko i ich utylizacja. Pozostałe określenia używane w 
niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w ST.00 
„Wymagania ogólne"  pkt 1.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.

Wszystkie roboty podstawowe – zasadnicze, pomocnicze i uzupełniające oraz te, które nie zostały 
wymienione w niniejszej specyfikacji bądź nie ujęte w obmiarze robót Wykonawca zobowiązany jest do ich 
wykonania zgodnie z dokumentacją projektową, wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami sztuki 
budowlanej. Powyższe należy uwzględnić w wycenie ofertowej robót.

2. Materiały

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00                              
„Wymagania ogólne " pkt. 2.

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów

Odzysk materiałów jest możliwy, o ile będą spełniały normy dotyczące dalszego wykorzystania w celach 
budowlanych – dotyczy elementów stalowych zewnętrznej klatki schodowej i płyt drogowych, 

2.3. Składowanie materiałów

Urobek z prac demontażowych należy składować w kontenerach na terenie działki Zamawiającego w miejscu 
wyznaczonym przez Zamawiającego.



3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 „Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych

Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza wymagania podane w ST 00 
„Wymagania ogólne" pkt 3. Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych 
narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

Rozbiórka będzie prowadzona mechanicznie i ręcznie. Rodzaj stosowanego sprzętu powinien być zgodny z 
projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Sprzęt wykorzystywany przez 
Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2. Transport materiałów i sprzętu

Transport materiałów z demontażu powinien odbywać się specjalistycznym taborem samochodowym 
umożliwiającym szybki rozładunek. Przewożony urobek musi być w sposób całkowicie pewny zabezpieczony
przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni załadunkowej. Jeżeli długość 
przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.
Urobek nie może w czasie transportu wydzielać pyłu.

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą 
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. Materiały z demontażu należy usuwac na bieżąco.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić badanie stanu technicznego poszczególnych elementów 
składowych, rozeznać ich otoczenie, ustalić metodę rozbiórki.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do prac demontażowych należy teren oznakować zgodnie z obowiązującymi wymogami
BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

5.4. Przebieg robót rozbiórkowych

5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 
47 poz. 401 z późn. zm.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. Przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby do pomieszczeń, w których następują 
roboty nie wchodziły osoby postronne.

Przed przystąpieniem do rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki i zapoznać z nim załogę 

Kierownik robót powinien wskazywać miejsca gromadzenia zdemontowanych urządzeń oraz sposoby ich 

zabezpieczania. Zabronione jest m.in.:

     - zrzucanie na ziemię elementów z demontażu,

    - elementy będące w bliskim sąsiedztwie demontażu należy zabezpieczyć przed zniszczeniem czy 
uszkodzeniem.
Przed podjęciem prac rozbiórkowych przeprowadzony zostanie instruktaż  na stanowisku pracy w zakresie 
przestrzegania przepisów bhp a do realizacji prac rozbiórkowych zostaną skierowane osoby posiadające 
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odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegające wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
posiadające aktualne badania lekarskie i okresowe szkolenia BHP. Wykonawca robót rozbiórkowych zatrudni 
na czas ich wykonywania niezbędne kierownictwo oraz będzie stosować się do poleceń i instrukcji Inspektora 
Nadzoru zgodnych z obowiązującym prawem. Wykonawca zapewni bezpieczeństwo osobom upoważnionym 
do przebywania na terenie prac rozbiórkowych.

6. Kontrola jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne" pkt 6.
Kontrola jakości wykonania robót związanych z rozbiórką polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową.

7. Obmiar robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. Jednostką 
obmiaru jest:

• 1 m3, 1 m2, 1 mb, 1 kg, 1 Mg, 1 szt/kpl. 

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne" pkt. 8.

Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z Dokumentacją 
Projektową i ST.

Wykonanie robót określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających wg zasad określonych w
pkt 8.1. ST.00 „Wymagania ogólne". Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór 
robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 
tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru).

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00 „Wymagania ogólne" pkt 9.

Wykonane i odebrane prace zostaną opłacone wg ceny jednostkowej za 1m3, 1m2, 1mb i 1szt. faktycznie 
wykonanych prac. Cena obejmuje rozbiórkę, załadunek i wyładunek rozebranych materiałów oraz ich 
ewentualną segregację po zakończeniu robót a także odległość odwozu do miejsca ustalonego przez 
Wykonawcę oraz oczyszczenie terenu z odpadków powstałych podczas robót rozbiórkowych z 
doprowadzeniem terenu do stanu sprzed wykonania robót.

10. Przepisy związane
10.1. Ogólne wymagania 

Wymagania ogólne dotyczące przepisów związanych podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 10.
Pozostałe przepisy i normy:

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (t.j. Dz. U Nr 243 z 2010 r., poz. 1623 z późn. zm.).
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 z 2002 r. poz. 1256).

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

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz 
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.).



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.02
ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót  
ziemnych związanych z rozbudową i przebudową Szkoły Podstawowej nr1 w Chełmie Śląskim przy            
ul. Karłowicza 21

1.2 Zakres robót objętych ST

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych o głębokości do 3,00m pod projektowaną rozbudowę szkoły. 

1.3 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

1.3.1 Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy ziemi 
urodzajnej. 

1.3.2 Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

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

1.3.4 Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.3.5 Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 
kubaturowego 

1.3.6 Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów, 
położone poza placem budowy. 

1.3.7 Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem. 

1.3.8 Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

I
S
 =p

d 
/ p

ds       
gdzie:

 p
d 
– gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),

 p
ds 

– maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej

próbie Proctora, zgodnie z PNB04481 [3], służąca ca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 
badana zgodnie z normą BN77/893112 3 [5] (Mg/m3). 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  ST i  poleceniami Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano w ST 00
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2 MATERIAŁY (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA 

  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

2.1 Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 

  Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. 

  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z  
dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
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2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 

  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. 

  Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach  
uzgodnionych  z  Inspektorem  nadzoru  lub  poza  terenem  budowy w  miejscach  zorganizowanych  przez  
Wykonawcę. 

2.3 Zasady wykorzystania gruntów 

   Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w  
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza  
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem  
Inspektora nadzoru. 

   Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych,
zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem  
innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest  zobowiązany do  
dostarczenia  równoważnej  objętości  gruntów  przydatnych  ze  źródeł  własnych,  zaakceptowanych  przez  
Inspektora nadzoru. 

   Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład.
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w 
kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa  
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

3.  SPRZĘT 

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2  Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 

-  odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

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

-  łopaty, wiadra, kilofy itp. 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2 Transport gruntów 

Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  kategorii  gruntu  
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków
transportowych  powinna  być  ponadto  dostosowana  do  wydajności  sprzętu  stosowanego  do  urabiania  i  
wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być  podstawą  roszczeń  
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 5 

5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

  Kontury robót ziemnych wykopu ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem 
do wykonywania robót ziemnych. 

Tyczenie  obrysu  wykopu  powinno  być  wykonane  z  dokładnością  do  +/–  5  cm  dla  wyznaczenia  



charakterystycznych punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10 cm. Różnice w 
stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i – 3 cm. 

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a krawędzie  
wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

5.3. Odwodnienia robót ziemnych 

   Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji
projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć 
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i
nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 
prawidłowe odwodnienie. 

         Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 
dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4. Odwodnienie wykopów 

   Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków 
odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 

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

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

- Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych                                                                         
- Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.

6.1 Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1.                            
6.2 Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów                                                                                            
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub 
niwelatorem, w odstępach co 10 m 

2 Pomiar szerokości dna wykopu 

3 
Pomiar rzędnych powierzchni wykopu 
ziemnego 
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4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni wykopu 

6 Pomiar równości skarp 

6.2.2 Szerokość wykopu ziemnego

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

6.2.3 Rzędne wykopu ziemnego

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

6.2.4  Równość dna wykopu

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

6.4  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.1. Zasady określania ilości robót                                                                                                                   
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m jako długość 
pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie 
jest możliwe, należy  ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub nasypie z 
uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, z tym, że dolne wartości stosować w nasypach przed 
ich zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na jednostkach transportowych.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami 
SST.

7.2 .Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie
ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

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

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 



8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

Normy 

1. PNB02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

2. PNB04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

3. PNB04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

4. PNB04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

5. BN77/893112 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

6. PNB06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

7. PN81/B03020  Posadowienie bezpośrednie budowli 

Inne dokumenty 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi 
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i  
rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.03
PODKŁAD BETONOWY Z BETONU B-10  CPV 45262300-4

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonaniem "chudego betonu" z betonu klasy B10 
Niniejsze Specyfikacje dotyczące betonu, jego składników: cementu, kruszywa, wody oraz  
domieszek i dodatków są zgodne z normą PN-88/B-06250.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Beton podkładowy pod fundamenty i posadzki

2. MATERIAŁY
-  Kruszywo grube
Do betonu klasy < B25 można stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 63,0 mm. 
Żwir powinien spełniać wymagania PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu” dla  
marki minimum 20 w zakresie cech fizycznych i chemicznych (skał osadowych – węglowe, 
piaskowce,  krzemionkowe).  W kruszywie grubym tj.  w grysach i  żwirach dopuszcza się  
grudki gliny w ilości 0.5 %. 
- Uziarnienie kruszywa 
Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa 0 ÷ 63 mm.
Bok oczka sita (mm)             przechodzi przez sito %
0. 25 1 ÷ 8
0,50 8 ÷ 20
1,0 13 ÷ 28
2,0 19 ÷ 38
4,0 25 ÷ 45
8,0 30 ÷ 55
16,0 40 ÷ 67
31,5 60 ÷ 80
63,0 100 
-  Dodatki i domieszki do betonu
Do betonu niekonstrukcyjnego nie stosuje się dodatków i domieszek.

3. SPRZĘT
Jak w punkcie 3 Specyfikacji ST.00,

4. TRANSPORT
Jak w punkcie 4 Specyfikacji ST.00,

5. WYKONANIE ROBÓT
Jak w punkcie 5 Specyfikacji ST.00,

Wytwarzanie betonu. Zawartość piasku w stosie okruchowym nie powinien przekraczać 32%,
minimalna ilość cementu powinna wynosić 230 kg/m3, mrozoodporność betonu 
niekonstrukcyjnego < B25 powinna być nie mniejsza od F 50
Zalecenia ogólne, dopuszcza się ręczne zagęszczenie betonu.
Zalecenia dotyczące betonowania elementów.
nie dotyczy betonu niekonstrukcyjnego
Pielęgnacja i warunki rozformowania betonu dojrzewającego normalnie.



    - przy pielęgnacji betonu nanoszenie błon nieprzepuszczalnych wodę jest niedopuszczalne
rozformowanie konstrukcji - boczne deskowanie może nastąpić po 3 dniach
 Usterki wykonania;
- dopuszcza się rysy na powierzchni betonu do 0,5 mm
- dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą:
wymiary w planie ± 5 cm, rzędne wierzchu betonu ± 2 cm,płaszczyzny i krawędzie - 
odchylenie od pionu ± 2 cm 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Jak w punkcie 6 ST.00. z uwagami:
 Zalecenia do projektowania betonów wysokiej wytrzymałości.
do betonu stosować żwir, piasek gruboziarnisty kruszywo marki 20 możliwie bez frakcji 0 do 
0,25 mm. Ilość cementu na 1m3 betonu nie powinna być większa niż 400 kg.
Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton
beton nie musi być sprawdzany na przepuszczalność wody ( wskaźnik ciśnienia przyjęto  
poniżej 0.5 – W2). 
 Badania i odbiory konstrukcji betonowych.

7. OBMIAR ROBÓT
    Jak w punkcie 7 Specyfikacji ST.00

8. PODSTAWA ODBIORU
            Jak w punkcie 8 Specyfikacji ST.00

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Jak w punkcie 9 Specyfikacji ST.00

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Jak w punkcie 10 Specyfikacji ST.00
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.04
PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA  CPV 45262310-7

1. WSTĘP 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z przygotowaniem i montażem zbrojenia  w rozbudowywanej i przebudowywanej Szkole 
Podstawowej nr1 w Chełmie Śląskim przy ul. Karłowicza 21

Zakres robót objętych ST

  Ustalenia zawarte w niniejszej  Specyfikacji  mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji  
budynków oraz  obiektów budownictwa inżynieryjnego.  Roboty,  których dotyczy Specyfikacja,  obejmują  
wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót związanych z:

- przygotowaniem zbrojenia
- montażem zbrojenia,
- kontrolą jakości robót i materiałów.

Zakres robót obejmuje wykonanie:
- płyty fundamentowej
- ścian żelbetowych
- płyt stropowych nad parterem, 1 piętrem,
- schodów żelbetowych
- wieńców żelbetowych

Określenia podstawowe

   Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi
w ST 00 „Wymagania ogólne ” pkt 1.4.
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. Zbrojenie  
niesprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny.

Ogólne wymagania dotyczące robót

  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  
projektową,  ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00  
„Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00 „Wymagania  
ogólne” pkt 2. 

Stal zbrojeniowa

Asortyment stali zbrojeniowej

Do  zbrojenia  konstrukcji  Żelbetowych  prętami  wiotkimi  w  obiektach  budowlanych  objętych  zakresem  
kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PNH84023/6: AIIIN,  
gatunku RB500W / B500SP. Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne 

gołym okiem.



Wymagania przy odbiorze 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PNH93215. Przeznaczona do 
odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane:
- nazwa wytwórcy
-  oznaczenie wyrobu wg normy PNH93215,

              - numer wytopu lub numer partii,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej,
- masa partii,
- rodzaj obróbki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do  
każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:
- znak wytwórcy, 
- średnica nominalna, 
- znak stali, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- znak obróbki cieplnej. 

Drut montażowy
   Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.

 Podkładki dystansowe
   Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki    

dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

3. SPRZĘT 
   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt.3. 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien 
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak:
giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i 
instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych 
urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny yć 
specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. 
Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

4. TRANSPORT 
   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt.4. 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający   
uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

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

Przygotowanie zbrojenia     
   Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN.91/510042, a klasy 

i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Czyszczenie prętów 

  Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i 
błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub 
czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody 
należy zmyć wodą słodką.
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie 
bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal 
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tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Prostowanie prętów 

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

Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie 
w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również 
cięcie palnikiem acetylenowym. 

Montaż zbrojenia 

Wymagania ogólne 
   Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu

zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec 
zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można
wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i 
oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego 
powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i 
podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest 
chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. Skrzyżowania prętów należy 
wiązać  drutem  wiązałkowym,  zgrzewać  lub  łączyć  tzw.  słupkami  dystansowymi.  Drut  wiązałkowy,  
wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12mm, przy średnicach większych 
należy stosować drut o średnicy 1,5 mm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

   Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt.6.

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową  
oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali
dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PNH93215, 
- sprawdzenie wymiarów wg normy PNH93215, 
- sprawdzenie masy wg normy PNH93215, 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych 
miejsc  kręgu.  Jakość  prętów należy ocenić  pozytywnie,  jeżeli  wszystkie  badania  odbiorcze  dadzą  wynik
pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano 
poniżej. 
Usytuowanie prętów: 
- otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia 
grubości otuliny, 

 - rozstaw prętów w świetle: 10 mm,
  - odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm,
 - długość pręta między odgięciami: ±10 mm, miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:
   - liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym 

pręcie,
 - różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm



7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 
zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez 
ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek 
montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku 
stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Odbiór powinien polegać na 
sprawdzeniu: 
– zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
– zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
– prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 9.Cena 
jednostkowa. 
Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych,
- łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”,
- montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją 
projektową i niniejszą ST,
- wykonanie badań i pomiarów,
- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich
poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy 
PNISO 69351:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. IDTISO 69351:1991
PNISO 69351/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 
PNISO 69352:1998 Stal do zbrojenia betonu. 
IDTISO 69352:1991 Pręty Żebrowane 
PNISO 69352/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Żebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki 
PNISO 69352//AK:1998/Ap1:1999PN 82/H93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27
                          2.  BI 8/92 poz. 38 

Zmiany;    1.BI 4/84 poz. 17 
PNS10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PNB06251 Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany 
PNH8402306/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PNH04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 
PNEN 100021 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PNB03264 Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
Inne dokumenty i instrukcje Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 
– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.05
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ŻELBETOWE I BETONOWE

CPV 45262311-4

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem elementów żelbetowych zbrojonych 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu elementów
żelbetowych i betonowych jak; płyta fundamentowa, podciągi, wieńce, nadproża, stropy, 
schody itp.
Zakres robót objętych przez Specyfikację:
Przygotowanie mieszanki betonowej 
Montaż deskowań
Betonowanie i zagęszczanie
Pielęgnacja betonu

1.4. Określenia podstawowe
Beton zwykły-beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu
Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody
Beton kompozytowy - zbrojony włóknem stalowym dozowanym bezpośrednio do betonu. 
Można  wykorzystać włókna stalowe powlekane {miedziowane, cynowane lub ocynkowane} 
lub niepowlekane. 
Keramzytobeton - beton na bazie keramzytu występujący w dwóch sortymentach  : IF –
jednofrakcyjny   
 WF - wielofrakcyjny  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY

2.1 Drewno
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom 
PN-67/D-95017
Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-63/B-06251 i 
PN-75/D-96000 

2.2. Cement
Cement jest najważniejszym składnikiem betonu i powinien posiadać następujące 
właściwości:
·    wysoką wytrzymałość,
·    mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym,
·    wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu.



Celem otrzymania betonu w dużym stopniu nieprzepuszczalnego i trwałego, a więc 
odpornego na działanie agresywnego środowiska, do konstrukcji mostowych należy stosować 
wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków), o podwyższonej odporności na wpływy 
chemiczne.

Do betonu klasy B25 zaleca się cement marki 35, a dla betonu klasy B30 zaleca się 
cement marki B45. Wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:

·zawartość krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,
·zawartość glinianu trójwapniowego C3A, możliwie niska, do 7 %,
·zawartość alkaliów do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %.
Ponadto zaleca się, aby zawartość C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzący z każdej 
dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszcza się 
występowania w cemencie grudek nie dających się rozgnieść w palcach. Wykonawca 
powinien dokonywać kontroli cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki 
betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzędowym 
laboratorium do badań materiałowych i przekazywać Inspektorowi , kopie wszystkich 
świadectw tych prób, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy.
Obowiązkiem Inspektora jest żądanie powtórzenia badań tej samej partii cementu, jeśli 
istnieje podejrzenie obniżenia jakości cementu spowodowane jakąkolwiek przyczyną.
Kontrola cementu winna obejmować:

·oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300,
·oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300,
·sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie.
Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

2.3. Kruszywo
Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania dla 
kruszyw do betonów klasy powyżej B25). Powinno składać się z elementów niewrażliwych 
na przemarzanie, nie zawierać składników łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, 
gipsu ani rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników 
organicznych. Wykonawca powinien dostarczyć pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane
badania mineralogiczne, o braku obecności form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) i 
wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliów zawartych w cemencie, 
wykonując niezbędne badania laboratoryjne.
Kruszywo keramzytowe  powinno odpowiadać wymogom BN-76/6722-04. Marki jakie 
można uzyskać z betonu keramzytowego– od 3- 25 Mpa. Beton o strukturze zwartej , 
zawierający  co najmniej 300 kg/m3 cementu uważa się za odporny na działanie mrozu.

2.3.1. Kruszywo grube

Do betonów klas B30 należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe o 
maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuścić można
pod warunkiem zbadania ich w placówce badawczej wskazanej przez Inspektora i uzyskania 
wyników spełniających podane niżej wymagania.
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

·zawartość pyłów mineralnych do 1%
·zawartość ziaren nieforemnych (wydłużonych i płaskich) do 20%,
·wskaźnik rozkruszenia:
- dla grysów granitowych do 16%,
- dla grysów bazaltowych i innych do 8%,

·nasiąkliwość do 1.2%
·mrozoodporność wg metody bezpośredniej do 2%,
·mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej (wg BN-84/6774-02 ) do 10%,
·reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 nie wywołująca   
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1%,

·zawartość związków siarki do 0.1%,
·zawartość zanieczyszczeń obcych do o.25%,
·zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej.
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Żwir powinien spełniać wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" dla 
marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza się do 10% 
mrozoodporność żwiru badaną zmodyfikowaną metodą bezpośrednią. W kruszywie grubym, 
tj. w grysach i żwirach nie dopuszcza się grudek gliny. Zaleca się, aby zawartość podziarna 
nie przekraczała 5%, a nadziarna 10%. 
Kruszywo pochodzące z każdej dostawy musi być poddane badaniom niepełnym 
obejmującym:

·oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,
·oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,
·oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-
·oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12
·oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych).
Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej partii kruszywa wyników badań 
pełnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej.

2.3.2. Kruszywo drobne

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja 
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

         Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić:
do 0.25 mm 14 do 19%
do 0.5 mm 33 do 48%,
do 1 mm 57 do 76% 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania :

·zawartość pyłów mineralnych do 1.5%
· reaktywność  alkaliczna  z  cementem określona  wg  PN-78/B-06714/34  nie  wywołująca  
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1%,

·zawartość związków siarki do 0.2%,
·zawartość zanieczyszczeń obcych do 0.25%,
·zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej.
W kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. Piasek pochodzący z każdej dostawy 
musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym :

·oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,
·oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-
·oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12
·oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych).
Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej dostawy piasku wyników badań 
pełnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej.

2.3.3. Uziarnienie kruszywa

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny 
utworzyć stałą kompozycję granulometryczną, która pozwoli na uzyskanie wymaganych 
właściwości zarówno świeżego betonu (konsystencja, jednorodność, urabialność, zawartość 
powietrza) jak i stwardniałego (wytrzymałość, przepuszczalność, moduł sprężystości, skurcz).
Krzywa granulometryczna powinna zapewnić uzyskanie maksymalnej szczelności betonu 
przy minimalnym zużyciu cementu i wody. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego. 
Kruszywo powinno składać się z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostałość
na sicie o boku oczka 4 mm nie może być większa niż 5%. Poszczególne frakcje nie mogą 
zawierać uziarnienia przynależnego do frakcji niższej w ilości przewyższającej 15% i 
uziarnienia przynależnego do frakcji wyższej w ilości przekraczającej 10% całego składu 
frakcji. Zaleca się betony klasy B35 i wyżej wykonywać z kruszywem o uziarnieniu ustalo
nym doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki betonowej. Do betonu klasy 
B30 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach 
podanych na wykresach i według tabeli podanych poniżej 



Tablica Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa
Bok
oczka sita
:
[mm]

Przechodzi przez sito [%]
kruszywo do 16
mm

kruszywo  do
31,5 mm

0.25 3 do  8 2 do  8
0.50 7 do  20 5 do  18
1.0 12 do 32 8 do 28
2.0 21 do  42 14 do  37
4.0 36 do  56 23 do  47
8.0 60 do 76 38 do 62
16.0 100 62 do  80
31.5 100

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalać na wypełnienie mieszanką każdej 
części  konstrukcji  przy uwzględnieniu urabialności  mieszanki,  ilości  zbrojenia i  grubości  
otuliny.

2.4. Woda
Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-88/B-32250 
"Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." Powinna pochodzić ze źródeł nie 
budzących żadnych wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie 
wymaga badań. Woda powinna być dodawana w możliwie najmniejszych ilościach w 
stosunku do założonej wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod 
uwagę również ilości  wody zawarte w kruszywie,  w sposób pozwalający na zachowanie  
możliwie małego stosunku w/c nie większego niż 0,50.

2.5. Dodatki i domieszki do betonu
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu 
napowietrzającym i uplastyczniającym. Zaleca się doświadczalne sprawdzenie skuteczności 
domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki betonowej.
W celu uzyskana betonów w dużym stopniu nieprzepuszczalnych i trwałych o niskim 
stosunku w/c i wysokiej urabialności, zaleca się stosować plastyfikatory oraz środki 
napowietrzające. 
Rodzaj domieszki należy uzgodnić z Inspektorem na etapie zatwierdzania recepty na beton. 
Warunkiem zastosowania określonej domieszki jest aktualna Deklaracja Zgodności IBDiM 
Domieszki należy stosować do mieszanek betonowych wykonywanych przy użyciu 
cementów portlandzkich marki 35 i wyższych.
Dodatek w postaci włókna stalowego  powinien posiadać aprobatę techniczną zależności od 
rodzaju  włókien produkowane są jako  proste posiadające haczykowate zakończenia  oraz z 
tłoczeniami na powierzchni drutu-ryflowane. Dozowanie bezpośrednio do mieszanki w 
ilościach  20-90 kg/m3 betonu.

                                                                                                                                                                   
2.5.1.Dodatki uplastyczniające – plastyfikatory                                                                        

Stosowanie plastyfikatorów pozwala na zmianę konsystencji mieszanki o 1 stopień w dół bez 
zmiany składu betonu i przy założonej wytrzymałości. Zmniejszenie ilości wody zarobowej 
dla uzyskania tej samej konsystencji co bez stosowania plastyfikatorów wynosi 10 do 20%, 
zagęszczenie i szczelność betonu są większe. Ulega podwyższeniu odporność na 
korozję siarczanową. 

2.5.2. Dodatki uszczelniające

Sposób działania to zagęszczanie struktury betonu, przez co następuje podwyższenie 
wodoszczelności.
Optymalna ilość powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzające 
zwiększają urabialność, plastyczność, jednorodność, i wodoszczelność mieszanki betonowej.
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3. SPRZĘT

3.1. Deskowania 
Roboty ciesielskie należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu 
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora, przeznaczonego dla realizacji robót 
zgodnie z założoną technologią. 

3.2. Mieszanka betonowa
Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczęciem produkcji powinny być poddane 
oględzinom Inspektora. Instalacje te powinny być typu automatycznego lub 
półautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków. 
Silosy na cement muszą mieć zapewnioną doskonałą szczelność z uwagi na wilgoć 
atmosferyczną. 
Wagi do dozowania cementu powinny być kontrolowane co najmniej raz na dwa miesiące i 
rektyfikowane na rozpoczęcie produkcji, a następnie przynajmniej raz na rok. 
Urządzenia dozujące wodę powinny być sprawdzane co najmniej raz na miesiąc.
Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Objętość mieszalników 
betoniarek musi zabezpieczać pomieszczenie wszystkich składników ważonych bez 
wyrzucania na zewnątrz.

4. TRANSPORT

4.1. Deskowania
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego 
asortymentu pod względem możliwości ułożenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora.
Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania na 
środki transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się 
ładunku podczas transportu.
Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i 
zdeformowaniem.

4.2. Mieszanka betonowa
Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu
odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia 
betonu.
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a 
czas transportu nie powinien być dłuższy niż:

·90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
·70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
·30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.
Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do 
miejsca wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Użycie 
pomp jest dozwolone pod warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki 
celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza się także 
przenośniki taśmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległ. nie większą od 10m. 
Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu betoniarki 
samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. 
Obowiązkiem Inspektora jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym 
wyżej wymaganiom.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wytwarzanie betonu
Projekt mieszanki betonowej powinien być przygotowany przez Wykonawcę przy współpracy
z niezależnym Laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora. 



Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być 
wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej 
wadze, o większej dokładności.
Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody 
winno być dokonywane z dokładnością 2%.
Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę 
odpowiadającą warunkom jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien być
jednorodny. Urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności
po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialność nie
może być osiągana przy większym zużyciu wody niż przewidziano w recepturze mieszanki. 
Inspektor może zezwolić na stosowanie środków napowietrzających, plastyfikatorów, 
upłynniaczy nawet, jeśli ich zastosowanie nie było przewidziane w projekcie. Produkcja 
betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy temperatura spadnie poniżej 0st.C, za 
wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy Inspektor wyda każdorazowo dyspozycję na 
piśmie z podaniem warunków betonowania. Skład mieszanki betonowej powinien zapewnić 
szczelność ułożenia mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu
składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach 
naturalnych (przy średniej temperaturze dobowej > 10st.C), średnie wymagane wytrzymałości
na ściskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje się równe wartościom 1.3 RbG. W 
przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, 
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury) należy uwzględniać 
wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne cechy betonu. Wartość stosunku c/w nie może
być mniejsza niż 2 (Wartość stosunku w/c nie większa niż 0.5). Konsystencja mieszanek nie 
rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza się badanie konsystencji 
plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy. Stosunek poszczególnych 
frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 
jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczać wartości 
podanych w odpowiednim punkcie.
Przy doświadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa należy przestrzegać następujących 
zasad :

·stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki 
jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości,

·zawartość piasku zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz 
nie powinien przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie 
grubym do 31.5 mm.
Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego 
mieszankę betonową należy wyznaczać doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na 
podstawie uzyskanych wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych wartościach wskaźnika
C/W - mniejszym i większym od wartości przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze 
stosowanych materiałów. Dla zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszej 
ilości cementu.
Dopuszcza się maksymalne ilości cementu, zależnie od klasy betonu:

·400 kg/m3 dla B30,
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą 
Inspektora.
Beton zbrojony włóknem stalowym- do betonu można wykorzystywać włókna stalowe 
powlekane np. miedziowane, cynkowane lub ocynowane, lub niepowlekane. Włókna te 
stosuje się do wykonania zbrojenia rozproszonego, dozowane bezpośrednio do mieszanki 
betonowej w ilości 20-90 kg/m3 betonu. Beton zbrojony włóknem stalowym wykonać 
zgodnie z Deklaracją Zgodności IBDiM nr AT/2000-04-0845.  

5.2. Montaż szalunków 
Wykonanie deskowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze strzałką 
konstrukcji pod wpływem ciężaru ułożonego betonu.
Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu 
oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań projekt 
ich powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających 
warunkom PN/B-03200.
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Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej 
masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości 
betonowania, sposobu zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja 
deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. 
Tarcze deskowań powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z
masy betonowej. 
Można stosować szalunki metalowe i podlegają one wymaganiom jak drewniane. Blachy 
użyte do tych szalunków winny mieć grubość zapewniającą im nieodkształcalność. Łby śrub i
nitów powinny być zagłębione.
Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić połączenie szalunków i możliwość ich
usunięcia bez zniszczeń betonu.
Śruby, pręty, ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby ich część 
pozostająca w betonie była odległa od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. 
Otwory po ściągach należy wypełnić zaprawą cementową 1:2. Podczas betonowania z 
konstrukcji należy usuwać wszelkie rozpórki i zastrzały z drewna lub metal ( te ostatnie do 25
mm od zewnętrznej powierzchni betonu).
Wszelkie krawędzie betonu powinny być ścięte pod kątem 45 stopni za pomocą listwy 
trójkątnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te następnie muszą być usuwane z wykonanej 
konstrukcji.
Deskowania o rozpiętości ponad 3 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowana 
w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza
od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym.
Deskowania powinny być wykonane ściśle według Rysunków, przed wypełnieniem masą 
betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub
odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. 
Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inspektora.
Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie 
zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu 
budowy deskowań, lecz przed ułożeniem zbrojenia, które w żadnym przypadku nie powinno 
ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek środkiem.
Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie 
zlewane woda.

5.3. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie)

5.3.1. Zalecenia ogólne

Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami  
sztuki budowlanej.  Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez  
wykonawcę i akceptacji przez Inspektora dokumentacji technologicznej, obejmującej także  
betonowanie. Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu szalunków i zbrojenia  
przez Inspektora i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.
Przy betonowaniu konstrukcji należy zachować następujące warunki:

·deskowanie należy starannie oczyścić przez przedmuchanie sprężonym powietrzem.
·przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem anty-adhezyjnym 
dopuszczonym do stosowania w budownictwie, który powoduje ułatwienie przy 
rozszalowaniu konstrukcji i poprawienie wyglądu powierzchni betonowych 
·przed  betonowaniem  sprawdzić:  położenie  zbrojenia,  zgodność  rzędnych  z  Rysunkami,  
czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek  dystansowych,  zapewniających  wymaganą  
grubość otuliny,

·betonowanie  konstrukcji  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  >+5st.C,  zachowując  
warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości  >15MPa przed  pierwszym  
zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do 
-5st.C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 
temperaturze +20st.C w chwili jej układania zabezpieczenia uformowanego elementu przed 
utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny być prowadzone 
wówczas pod bezpośrednim nadzorem Inspektora,

·mieszanki betonowej  nie należy zrzucać z wysokości  > 0.75m od powierzchni,  na którą  
spada; w przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą 



rynny zsypowej (do wysokości 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8m),
Gdyby  betonowanie  było  wykonywane  w  okresach  obniżonych  temperatur,  wykonawca  
zobowiązany jest codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego  
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie.        

5.3.2.Zalecenia dotyczące betonowania elementów

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:

·przy wykonywaniu belek, mieszankę betonową układać warstwami o grubości do 40cm 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać 
wibratorami wgłębnymi,

·w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. 
W płytach o grubości >12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować wibratory wgłębne. 
Do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty wibracyjne). Celem 
ograniczenia wpływów skurczu i pełzania, betonowanie płyty winno być prowadzone całą jej 
szerokością, na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed 
betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.4. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu  dojrzewającego normalnie
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton
przed deszczem i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C należy nie później niż po 12
godzinach  od  zakończenia  betonowania  rozpocząć  pielęgnację  wilgotnościową  betonu  i  
prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie 
błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się  
łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne 
wymagania dla jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu  
powinna  spełniać  wymagania  PN-88/B-32250.  W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  
powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji może 
nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowywania (konstrukcje 
monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymałości manipulacyjnej (prefabrykaty).
Preparat do pielęgnacji powierzchni betonu:  np. Antisol E lub porównywalny, -cechy:
zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniając powstawanie rys skurczowych 
(zwiększa odporność na działanie soli odladzających, podwyższa mrozoodporność i 
wodoszczelność). Przed stosowaniem preparat należy dokładnie wymieszać. Płyn natryskuje 
się równomiernie cienką warstwą na powierzchnię betonu ok. 0,5-2 godz. po jego ułożeniu. 
Beton z keramzytu oraz beton  zbrojony włóknem stalowym nie wymaga specjalnej 
pielęgnacji , postępować tak jak z betonem zwykłym.

5.5. Usterki wykonania
Pęknięcia elementów konstrukcyjnych - niedopuszczalne.
Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że pozostaje zachowane 
1cm otulenia zbrojenia betonu a długości rys nie przekraczają:

·podwójnej szerokości belek i 1.0m dla rys podłużnych,
·połowy szerokości belki i 1.0m dla rys poprzecznych.
Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu jest 
nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia, na której występują jest nie większa niż 0.5% 
powierzchni odpowiedniej ściany.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST „Wymagania ogólne”

6.1 Deskowania i szalunki 
Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/B-06251
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z 
odchyłkami wymiarowymi wykonywanych elementów żelbetowych i betonowych. Odchyłki 
te podane są w rozdziale dotyczącym wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych.
Deskowanie drobnowymiarowe do formowania ścian betonowych 
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Deskowanie tworzą płyty szalunkowe o konstrukcji ramowej, zamki płaskie, zamki narożne, 
zamki kątowe, ściągi dystansowe, zawieszany pomost roboczy oraz podpory stabilizujące o 
długości regulowanej śrubą rzymską. Zamki kątowe wyposażone są w dwa ramiona łączone 
przez tuleje sprzęgłowe o uzębionej powierzchni czołowej. Wymagane położenie kątowe 
ustalane jest śrubą zaciskową. Na każdym z ramion wbudowana jest wychylnie szczęka 
ruchoma napędzana śrubą. Podpory wykonane są w dwóch wymiarach długości, z których 
podpora długa ma wymiar odpowiadający współpracy z płytą szalunkową posadowioną na 
płycie warstwy dolnej i która połączona jest z nią złączami na poziomej powierzchni 
przylegania. 

6.2. Wymagane właściwości betonu

6.2.1. Jakość betonów

Przed rozpoczęciem betonowania wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów i 
mieszanek betonowych przedkładając do oceny Inspektorowi:

a)próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość,
b)propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa,
c)rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatków i 

domieszek, które zamierza stosować, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej 
i przewidywany wskaźnik konsystencji wg metody stożka opadowego [cm], lub metody      
Ve- Be [s],

d)sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu,
e)wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na próbkach 

w kształcie sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,
f)określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części,
g)projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Inspektor wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu 
dokumentów stwierdzających jakość materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu 
niezależnie od przedsiębiorstwa betonowych mieszanek próbnych i ich zbadaniu. Wyżej 
wymienione badania winny być wykonane na próbkach przygotowanych zgodnie z 
propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d.

6.3. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu

6.3.1. Zakres kontroli

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

·konsystencja mieszanki betonowej,
·zawartość powietrza w mieszance betonowej,
·wytrzymałość betonu na ściskanie,
·nasiąkliwość betonu,
·odporność betonu na działanie mrozu,
·przepuszczalność wody przez beton.

6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych

6.4.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na  
sprawdzeniu na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności 
wykonywanych  robót  z  Rysunkami  i  obowiązującymi  normami.  Badania  powinny objąć  
wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze 
nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań 
oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do dziennika budowy.

6.4.2.Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje się  gdy co najmniej  jedno badanie wykonywane w czasie  
budowy lub po jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy.



7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Obmiar robót betonowych
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) konstrukcji betonowej lub żelbetowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub żelbetowej obejmuje:
-  próby przygotowawcze
-  projektowanie mieszanki betonowej
-  przygotowanie mieszanki betonowej
-  transport mieszanki betonowej
-  deskowanie,
- układanie mieszanki betonowej,
- pielęgnacja betonu,
- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy dotyczące deskowań
PN-89/D-95017  Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe
PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
PN-72/D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
PN-59/M-82010  Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
PN-88/M-82121  Śruby z łbem kwadratowym
PN-88/M-82151  Nakrętki kwadratowe
PN-85/M-82503  Wkręty do drewna ze łbem stożkowym
PN-85/M-82505  Wkręty do drewna ze łbem kulistym
BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i kwadratowym

10.2. Normy dotyczące betonu
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie próbek.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań.
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  zanieczyszczeń  
organicznych.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-88/B-06250 Beton zwykły.
BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie.
BN-78/6736-02 Beton zwykły. Beton towarowy.
BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.
BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania składników betonu.
BN-76/6722-04 Kruszywo z keramzytu
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.06
ROBOTY MUROWE CPV 45262500-6

1. Wstęp

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murowych. Specyfikacja niniejsza odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących Wykonania i Odbioru Robót, które zostaną wykonane podczas realizacji zadania 
pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi przy              
ul. Karłowicza 21 w Chełmie Sląskim.. 

1.2. Zakres stosowania ST

Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i 
rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zestawienie Specyfikacji

Lista wszystkich specyfikacji jest przedstawiona w spisie treści.
1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.

2.Materiały.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-01 „Wymagania 
ogólne"  pkt. 2.

2.2. Zastosowane materiały.
Zastosowanym materiałem są:
 - bloczki silikatowe grupy 1klasy 15 grub.25cm na zaprawie zwykłej klasy M10,
 - bloczki betonu komórkowego o grub. 10,0 cm oraz zaprawa klejowa cienkowarstwowa do 

murowania pustaków z betonu komórkowego,
 -  pustaki ceramiczne grub. 12,0cm na zaprawie zwykłej,

3.Sprzęt

3.1. Ogólne warunki dotyczące sprzętu podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" pkt. 3.

3.2. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. Transport

4.1. Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" kpt. 4.

4.2. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami oraz wytycznymi 
producenta. Beton komórkowy dostarczany jest na budowę transportem samochodowym, bloczki są 
zapakowane na palety a całość zafoliowana. Palety mogą być stawiane nie więcej niż w dwóch warstwach na 
równym i twardym podłożu zapewniającym ich stabilność. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczonych na plac budowy oraz za ich 
właściwe składowanie i ich wbudowanie. 
Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" pkt. 5.

5.1.1. 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. Bloczki z betonu komórkowego i bloczki silikatowe 
powinny być czyste i wolne od kurzu. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być  
wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu.

5.2. Opis ogólny.



Do murowania bloczków z betonu komórkowego zalecane jest stosowanie cienkowarstwowych zapraw 
klejowych, gotowych do użycia po dodaniu wody. Murowanie przy użyciu zapraw klejowych różni się od 
klasycznego murowania przy użyciu zapraw tradycyjnych zwykłych czy ciepłochronnych. Suchą zaprawę 
klejową należy zmieszać z wodą za pomocą mieszadła osadzonego w wolnoobrotowej wiertarce do uzyskania
konsystencji zgodnej z instrukcją producenta. Przed położeniem pierwszej warstwy należy za pomocą 
zaprawy cementowej wyrównać nierówności płyty stropowej. Po ułożeniu pierwszej warstwy należy 
wygładzić drobne nierówności pacą do szlifowania, a następnie usunąć powstały pył. Następnie specjalną 
kielnią lub pojemnikiem układa się warstwę kleju na całej szerokości ściany. Grubość warstwy kleju nie może
przekraczać 3 mm. Następnie po sprawdzeniu wypoziomowania bloczków w narożach budynku rozciąga się 
poziome sznury, wzdłuż których posługując się dodatkową poziomicą i gumowym młotkiem układa się 
kolejne warstwy.

6. Kontrola jakości robot

6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" pkt. 6.

6.2 Ocenie przy odbiorze robót murowych podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość i zachowanie równości
płaszczyzn oraz grubość spoin. Kontroli podlega również jakość spoin pod względem wytrzymałościowym
i przyczepności z wyrobami ściennymi.

7. Obmiar robót

Zasady Obmiaru Robót określone są w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne" pkt. 8.

8.2. Odbiór ostateczny
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:

- atesty dostarczonych elementów,
- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych
- sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych,

9. Podstawa płatności

Zasady Płatności określone zostaną w umowie.

10. Przepisy związane

        Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych

tom I –Budownictwo ogólne :
rozdział 1 – ogólne warunki wykonania robót budowlano – montażowych
rozdział 9 – konstrukcje i elementy murowe.
Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i świadectwa
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem Polskie Normy ( PN )i normy branżowe ( BN ) a w 
szczególności:
PN – 68 / B – 10020 – Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN – 79 / B – 06711 – Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN – 65 / B – 14504 – Zaprawy budowlane cementowej
PN-EN 771-4:2004 wraz ze zmianą PN-EN 771-4:2004/A1:2005 (U)1
Wymagania dotyczące elementów murowych
Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego,
PN-B-19301:2004 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. Elementy 
drobnowymiarowe
PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komórkowy
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.07
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA ELEMENTÓW CPV 45262600-7

1.   WSTĘP

1.1    Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowej  elementów konstrukcji 

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem izolacji, na elementach konstrukcji 

1.4.   Określenia podstawowe
m2 izolacji, m2 zabezpieczonej powierzchni 
powłoka bezszwowa- masa bitumiczna oraz mineralna izolacja przeciw wilgoci,  elastyczna 
zaprawa szlamowa, mata bentonitowa,

1.5   Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora.
Izolacja powinna: wykazywać przyczepność do podłoża 

2.  MATERIAŁY

Zastosowano następujące izolacje przeciwwilgociowe:
- płyta fundamentowa – maty bentonitowe - rolki szer. 4,0 lub 5,0m i dług. 40,0m, 
- posadzka piwnicy: folia budowlana,
- ściany  fundamentowe, ściany piwnic –taśmy uszczelniające oraz do wysokości 1,41cm nad płytą 
fundamentową, maty bentonitowe, powyżej pod styropianem bitumiczna masa uszczelniająca na podkładzie 
gruntującym. 
-  strop nad parterem: folia budowlana – polietylenowa,
-  dach: papa samoprzylepna, podkładowa + papa termozgrzewalna wierzchniego krycia. Lub styropian 
laminowany papą podkładową mocowany łącznikami mechanicznymi, lub na klej + papa termozgrzewalna 
wierzchniego krycia.
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia jest produkowana z wysokiej jakości asfaltów modyfikowanych 
elastomerami SBS. Osnowę stanowi włóknina poliestrowa o bardzo wysokiej gramaturze, wysokiej 
elastyczności i bardzo dużej wytrzymałości na rozerwanie.
-  toaleta dla niepełnosprawnych w rejonie natrysku – tzw. folię w płynie,
-  mineralna powłoka ze szlamu uszczelniającego,

3. SPRZĘT

Sprzęt  używany do układania  izolacji  zgodny z  techniczną  instrukcją  układania  izolacji.  
Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inspektora.
Do nakładania poszczególnych warstw izolacji służą m.in. pędzle i szczotki.

4.    TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny.



5.    WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolację
Podłoże pod izolację powinno być suche i czyste /bez luźnych ziaren,  kurzu itp./.  Przed  
nakładaniem powłoki izolacyjnej powierzchnia betonowa powinna zostać oczyszczona.
Podkład zawilgocony i przemarznięty nie może być gruntowany.

5.2. Sposób wykonania izolacji
Bitumiczny preparat gruntujący - na zimno wykonuje się z masy o konsystencji płynnej, którą 
nanosi się na powierzchnie twardym pędzlem lub szczotką. W ten sposób nakłada się jedną 
warstwę jako powłokę gruntującą. Na powłokę gruntująca nanosi się bitumiczną masę uszczelniającą, 
elastyczną, modyfikowaną tworzywami sztucznymi – nanosi się pędzlem lub szczotką. Preparat gruntujący 
jest również podkładem dla układania samoprzylepnej membrany bitumiczno – kauczukowej. Membranę 
układa się z rolki na zakład 10cm, mocując od góry mechanicznie na listwę. Styk istniejącej ławy i muru 
fundamentowego wcześniej zaizolować mineralną powłoka ze szlamu uszczelniającego a wodoszczelną 
zaprawą naprawczą uszczelnić styki i krawędzie membrany.                                                                            
Maty bentonitowe  układa się na płasko na zakład ok.15cm, na płycie fundamentowej oraz w deskowaniu 
ścian fundamentowych lub na zewnątrz ścian po ich wykonaniu – mocowane mechanicznie do ścian. W 
drugim przypadku należy zachować reżim zasypywania wykopów wokół ścian, chroniąc izolację 
bentonitowa  przed rozerwaniem.                                                                                                                      
Folia budowlana w rolkach  4m x 25m x 0,4mm , rozwijana i rozkładana na oczyszczonych płaskich 
powierzchniach z zakładem min. 20,0cm.                                                                                               
Folia w płynie - to mieszanina wysokiej jakości spoiwa polimerowego, wypełniaczy mineralnych i środków 
modyfikujących. Folię rozprowadza się szczotką na przygotowane podłoże. Po wyschnięciu jest 
nieprzepuszczalna dla wody. Ma znakomitą przyczepność, do wszystkich materiałów. Eliminuje powstawanie
pęknięć materiałów okładzinowych, będące wynikiem różnej rozszerzalności cieplnej  podłoża i okładzin, np. 
płytek. Można ją stosować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
Przygotowanie podłoża.
Podłoże suche, wolne od spękań i kurzu i tłuszczu. Spękania i ubytki wcześniej zaszpachlować. Podłoża 
chłonne zagruntować Naroża wzmocnić elastyczną taśmą sanitarną, wtapiając jej krawędzie w masę.
Papa samoprzylepna, podkładowa mocowana łącznikami mechanicznymi przez styropian do styrobetonu. 
Łączniki lokalizować w zakładzie papy. Na papę podkładową układać papę termozgrzewalną.                    
Przed ułożeniem papy rolkę należy rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana i po przymierzeniu z 
uwzględnieniem zakładów oraz ewentualnym przycięciu, zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca 
zakładów na całej ich szerokości (12-15 cm) należy podgrzać palnikiem i docisnąć szpachelką w celu 
wgniecenia posypki. 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. Kolejne pasy papy należy łączyć ze 
sobą na zakład wzdłużny o szerokości 8-10 cm i poprzeczny o szerokości 12-15 cm. Zakłady powinno się 
wykonywać ze szczególną starannością i zgodnie z kierunkiem spływu wody. Po ułożeniu kilku rolek i ich 
wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane trzeba po 
odchyleniu papy podgrzać i ponownie skleić. Miejsca wypływu masy bitumicznej zaleca się posypać 
posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki. 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.

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji ST „Warunki Ogólne” reszta jak 
poniżej.

6.1. Zasady kontroli jakości robót
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z 
warunkami określonymi w Specyfikacji oraz potwierdzić ich wykonanie w formie wpisu do 
dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w 
formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy.
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6.2. Odbiory międzyoperacyjne
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace:
- przygotowanie powierzchni do gruntowania
- zagruntowanie powierzchni 
- położenie warstwy hydroizolacji 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru  
dokonuje Inspektor na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.

7.     OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Obmiar robót 
Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robót                 
izolacyjnych.

8.     ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami  
Inspektora,  jeżeli  wszystkie  pomiary i  badania  z  zachowaniem tolerancji  wg pkt  6  dały  
wyniki pozytywne.

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje:
- przygotowanie powierzchni do gruntowania
- zagruntowanie powierzchni 
- położenie warstwy wodoodpornej
- wykonanie badań i testów zgodnie ze Specyfikacją

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-69/B-10260     Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne.
PN-98/B-24620     Powłoki hydroizolacyjne.
Instrukcje producenta.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.08
PRZEWODY DYMOWE I WENTYLACYJNE CPV 45262522-6

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót z 
wykonywaniem  przewodów   wentylacyjnych  podczas  robót  budowlanych  związanych  z  
rozbudową i przebudową szkoły.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest  stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  Robót  
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem przewodów kominowych i wentylacyjnych.

1.4. Określenia podstawowe
Pustaki  wentylacyjne  wykonane  są  z  betonu  lekkiego,  o  grubości  ścianek  i  przegród  4  cm.  Wysokość  
modułowa elementów – 33 cm. Uniwersalne, nadające się szczególnie do budowy wszystkich grawitacyjnych 
systemów wentylacyjnych. Dopuszczone przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
    Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz 

za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją  Techniczną oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY
pustaki  do wentylacji grawitacyjnej wykonane z betonu lekkiego,  (3 pustaki – 1 mb), łączone za pomocą 
zaprawy montażowej, nie wymagają obmurowania 

• pustaki wentylacyjne oznakowane CE zgodnie z normą EN-771-3 
• atest higieniczny PZH 

3.  SPRZĘT
Zgodny z zaleceniami producenta poszczególnych materiałów.

4.  TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak 
aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  
przez producentów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne
  Wymagania ogólne wykonania robót zgodnie z ST „Warunki ogólne”

5.2. Wykonywanie kominów z przewodami wentylacyjnymi

Montaż należy wykonywać zgodnie z podanymi wytycznymi oraz zasadami sztuki budowlanej i BHP.
Do łączenia pustaków należy stosować zaprawy cementowo – wapienne zgodne z wymaganiami określonymi 
w Deklaracji. Właściwości Użytkowych (klasyfikacja i wymagania podane w tabeli dotyczącej 
oznakowania ). Producent gwarantuje spełnienie wymagań, o których mowa w przypadku zastosowania 
Zaprawy Montażowej Producenta.
Zaleca się stosować zaprawy o wytrzymałości na ściskanie min. 3,0 MPa. 
Markę zaprawy należy dobierać w zależności od wymaganej nośności trzonów wentylacyjnych.
Grubość spoiny powinna wynosić ok. 10-15 mm.
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Zewnętrzna powierzchnia przewodu wentylacyjnego powinna być otynkowana ok. 2,0 centymetrami tynku 
cementowo wapiennego.
Pustaki wentylacyjne wykonuje się jako konstrukcje samonośne, oddzielone od elementów nośnych 
budynków.
Montaż należy przeprowadzać w temperaturach otoczenia od +5 do + 30ºC.
Zewnętrzne ścianki przewodu wentylacyjnego nie mogą być obciążane innymi elementami budowlanymi.  
Otwory stropowe muszą być na całym obwodzie o 2 – 3 cm większe od wymiaru zewnętrznego pustaków. 
Powstałą w ten sposób dylatację należy szczelnie wypełnić wełną mineralną lub innym niepalnym materiałem 
izolacyjnym.

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagania i badania dotyczące przewodów kominowych

Odbiory częściowe trzonów kominowych powinny obejmować:
a/    odbiór dostarczonych  na budowę materiałów , przeznaczonych do wykonania trzonów z      
przewodami
b/   komisyjny odbiór trzonów z przewodami po wykonaniu stanu surowego budynku.

6.2  Warunki przystąpienia do badań i sposobów ich wykonania
-  W czasie wykonywania sprawdzenia szczelności przewodów i prawidłowości ciągu wszystkie 
otwory zewnętrzne (okna, drzwi) powinny być zamknięte.
-  Sprawdzenie prawidłowości ciągu należy przeprowadzić, gdy temperatura powietrza w 
pomieszczeniach jest co najmniej o 100C wyższa na zewnątrz budynku
-  Dokumenty warunkujące przystąpienie do  badań technicznych przy odbiorze  powinny być 
zgodne  dokumentacją a techniczną
-  Odbiory przewodów kominowych powinny być dokonywane  dwukrotnie, tj. 1 raz – po 
zakończeniu stanu surowego zamkniętego, drugi  raz – przed odbiorem końcowym budynku. 
Odbiory powinien przeprowadzać mistrz kominiarski w obecności kierownika budowy i 
Inspektora inwestorskiego
-  Sposób przeprowadzenia badań powinien być zgodny z wymogami podanymi w Polskich
Normach

6.3. Odbiór końcowy 
Komisyjny odbiór przewodów powinien być dokonany po  dołączeniu do nich urządzeń 
wentylacyjnych i obejmować kontrole materiałów,  odbiór po wykonaniu stanu surowego          
budynku oraz odbiór komisyjny wykończonego budynku.
Odbiór materiałów przeznaczonych do wykonania przewodów powinien obejmować sprawdzenie
zgodności dostarczonych materiałów z wymogami:
- dokumentacji technicznej
-  normom lub świadectw dopuszczenia  do stosowania w budownictwie
- zaświadczeń o jakości wyrobu
Komisyjny odbiór przewodów kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku powinien  
obejmować sprawdzenie:

 - prawidłowość użytych materiałów
- zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną
- drożność i szczelność przewodów

 - grubość przegród w przewodach
 - wypełnienie spoin przewodów

- szczelności przewodów
Komisyjny  odbiór  końcowy  przewodów  po  podłączeniu  do  nich  urządzeń  wentylacyjnych  
powinien obejmować sprawdzenie:
- tworów wlotowych, rewizyjnych i wyczystkowych
- wylotów przewodów
- prawidłowości ciągu i szczelności
- prawidłowości podłączenia urządzeń wentylacyjnych
- innych elementów, których sprawdzenie zostanie uznane przez komisję za potrzebne.



6.4. Ocena odbieranych przewodów
Z każdego odbioru przewodów powinien być sporządzony protokół oddzielnie dla każdej grupy  
przewodów. Protokół powinien być sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z  
którego jeden otrzymuje Inspektor, drugi kierownik budowy cele włączenia do akt budowy i  
przedstawienia go  przy ostatecznym odbiorze oraz trzeci  - mistrz kominiarski.
Protokoły powinny być sporządzone według wzoru ustanowionego przez zakład kominiarski.
W przypadku  uznania  przez  wszystkich  lub  części  przewodów za  niezgodne  z  niniejszymi  
warunkami  obowiązującymi  przepisami,  przewody te  powinny być  poprawione  i  zgłoszone  
ponownie do odbioru.

7. OBMIAR ROBÓT
Kominy murowane z pustaków – jednostką obmiaru jest 1 mb komina
Kratki wentylacyjne – jednostką obmiaru jest 1 szt.
Nasady kominowe z podstawą dachową – jednostką obmiaru jest 1 szt.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST i  wymaganiami  
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki  
pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
- cena wykonania 1 m komina prefabrykowanego obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawę materiałów
wykonanie przewodów  wentylacyjnych
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
- cena osadzenia 1 szt. kratki wentylacyjnej oraz nasady kominowej obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawę materiałów
obsadzenie kratki wentylacyjnej
montaż nasady kominowej wraz z podstawą dachową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

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

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

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

10.2. Inne dokumenty
-  „Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  14  grudnia  w  
sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  ich  usytuowanie”  –  
jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z późniejszymi zmianami zawartymi w Dz. 
U. Nr 44/99, poz. 434
- Wytyczne wykonywania robót  budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur.  
ITB, Warszawa 1988
-   Zasady   projektowania  przewodów  wentylacji  grawitacyjnej,  spalinowych  i  dymowych,  
wykonywanych z elementów prefabrykowanych
-  Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania
-  Instrukcja producentów
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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.09
OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ CPV 45421100-5

1.   WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót z osadzeniem 
stolarki okiennej, drzwiowej oraz naświetli stałych, które zostaną wykonane podczas 
realizacji zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr1 z 
oddziałami integracyjnymi w Chełmie Śląskim. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
osadzeniem stolarki okiennej, drzwiowej.

1.4. Określenia podstawowe

Gotowa stolarka okienna, drzwiowa.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót
oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY
2.1. Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie  typowej stolarki okiennej pcv           
wg zestawienia stolarki, posiadającej Deklaracje Zgodności dopuszczające do stosowania w 
budownictwie  o maksymalnym współczynniku U (W/m2K) dla okien 1,1. oraz przewiduje 
zastosowanie  typowej aluminiowej stolarki drzwiowej wg zestawienia stolarki, posiadającej 
Deklaracje Zgodności dopuszczające do stosowania w budownictwie  o maksymalnym 
współczynniku U (W/m2K)  dla drzwi – 1,5.
Parapety wewnętrzne z tworzywa pcv, zewnętrzne z blachy stalowej, ocynkowanej, 
powlekanej.

3. SPRZĘT
Specjalistyczny sprzęt zgodny z technologią producenta stolarki  w uzgodnieniu z Inspektorem.

4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak 
aby zachować ich dobry stan techniczny.
Zaleca się usuniecie folii zabezpieczających możliwie najszybciej po wykonaniu ociepleń 
budynku.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wbudowywania stolarki  okiennej

Przygotowanie ościeży

 Stolarka okienna i drzwiowa ma być w ościeżu bez węgarków.

Ościeża bezwęgarkowe powinny być tak wykonane  aby  spełnione były wymagania z 
punktu widzenia zamocowania okna i drzwi oraz umożliwione uszczelnienie przestrzeni  
między ościeżą i ościeżnicą.



Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży do których ma 
przylegać ościeżnica, w przypadku występujących wad w  wykonaniu ościeży lub 
zabrudzenia powierzchni, ościeża należy naprawić i oczyścić.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla ścian murowanych 
wykończonych wyprawą tynkarską wykoszą:
a/   szerokość +10 mm
b/   wysokość +10 mm
c/   dopuszczalna różnica długości przekątnych 10 mm
Stolarkę okienna należy zamocować w punktach  rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 
wymogami producenta stolarki
Przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych punkty łączenia ościeżnic 
sąsiadujących ze sobą  okien należy rozmieszczać zgodnie z zaleceniami producenta

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej, osadzenie parapetów

Sprawdzone i przygotowane ościeże,  tj.  naprawionych uszkodzeniach i nierównościach 
oraz oczyszczonych z pyłu powierzchniach,  należy wstawić stolarką okienną na 
podkładach lub listwach
W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić
w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach.
Po ustawieniu okna i drzwi należy sprawdzić działanie skrzydeł przy zamykaniu i 
otwieraniu.  Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i 
przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy.
Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników zalecanych przez producenta
stolarki okiennej.
Osadzenie parapetów należy wykonać po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zależności od 
zastosowanego rodzaju parapetów, ich długości i grubości, dokonać montażu zgonie z 
zaleceniami producenta parapetów.
Po osadzeniu okna, od zewnątrz, należy we wrębie progu ościeżnicy, odpowiednio 
zamocować podokiennik w sposób określony jednoznacznie przez producenta.
Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy 
dokładnie zamknąć.

5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej 

Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymogami wykonywania robót 
murowych . Odległości między punktami mocowania ościeżnicy, zgodnie z zaleceniami 
producenta, jednocześnie nie powinny być większe niż 75 cm, a maksymalne odległości od 
naroży ościeżnicy nie większe niż 30 cm.
Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy zamocować za pomocą łączników 
zalecanych przez producenta  stolarki drzwiowej.
Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą  należy wypełnić na obwodzie pianką 
poliuretanową
W ścianach działowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej  należy ściśle stosować się do 
zaleceń producenta, w szczególności stosować zalecane kotwy i środki uszczelniające.

6.   KONTROLA JAKOŚCI
Odchylenie od pionu lub poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być 
większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża 
ościeżnicy.
Przy odbiorze końcowym montażu stolarki okiennej , drzwiowej należy przeprowadzić 
następujące badania:
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być 
przeprowadzone przez porównanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i 
opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz
pomiaru.
- sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie użytych 
materiałów,
- sprawdzenie przygotowanych ościeży w murach,
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- sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidłowe działanie okuć, prawidłowe 
zamykanie i otwieranie skrzydeł stolarki, prawidłowe uszczelnienie między ościeżą 
i ościeżnicą)
- podczas odbioru należy sprawdzić wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia 
producentów wbudowywanych wyrobów.
- prawidłowość montażu parapetów, (wewnętrznych i zewnętrznych)
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymogami kontraktu. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty 
należy uznać za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca 
obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego 
odbioru.

7. OBMIAR ROBÓT
      Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien
       Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych  drzwi 

     Jednostką obmiaru jest 1 szt. (sztuka) zamontowanych parapetów

8. ODBIÓR ROBÓT
      Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01 „Wymagania ogólne” pkt 8.

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymagania Inspektora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki  pozytywne.    

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m2 montażu stolarki okiennej i drzwiowej obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- zakup i dostawę materiałów
- wykonanie i montaż  stolarki okiennej
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”".
PN-ISO 8930:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. 
Terminologia”
PN-ISO 8930/Ak:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. 
Technologia (Arkusz krajowy)
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia” 
PN-B-03340:1999 „Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-68/B-10020 „Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze”
DIN 4108
ISO 9001    ISO 9002

10.2. Inne dokumenty

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania
Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków gwarancyjnych.
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi  zewnętrznych” COBP Budownictwa ogólnego.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.10
RUSZTOWANIA CPV 45262110-5, 45262120-8

1. PRZEDMIOT i ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące realizacji robót związanych z montażem i demontażem 
rusztowań zewnętrznych do wykonania prac przewidzianych w ramach inwestycji.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót w 
inwestycji wymienionej w pkt 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmą czynności 
umożliwiające i mające na celu montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do realizacji prac przewidzianych 
w projekcie wykonawczym dla przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
- montaż rusztowań,
- demontaż rusztowań,

1.4.  Określenie podstawowe
Określenie podstawowe użyte w niniejszej SST materiały posiadają odpowiednie dokumenty
dopuszczające do stosowania i Ogólną Specyfikacją Techniczną.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót w Ogólnej Specyfikacji Technicznej

1.6.   Szczególne wymagania dotyczące robót

Badania i odbiór rusztowań.
Badania zamontowanych rusztowań z rur stalowych należy przeprowadzić po zakończeniu robot 
montażowych w całości  lub jego części niezbędne  do prowadzenia robót. Badanie powinno obejmować  
sprawdzenie:

   - wymagań ogólnych,
   - stanu podłoża,
 - posadowienia rusztowań,
   - wykonania złączy i stężeń,
  - zakotwień,
   - pomostów roboczych i zabezpieczających,
  - urządzeń komunikacyjnych i transportowych,
  - urządzeń piorunochronnych,

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

- rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 2,5 m,
- szerokość pomostu roboczego nie może być mniejsza niż 0,7 m,
- wysokość powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niż 2,5 m licząc od wierzchu pomostu jednej 
kondygnacji do wierzchu pomostu kondygnacji następnej,
- dopuszczalne odchyłki wierzchów stojaków ram pionowych nie powinny być większe niż 15 mm przy
wysokości rusztowań do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach wyższych niż 10m,
- odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie może 
być większe niż + / - 50 mm na całej długości rusztowania a ram poziomych i poprzecznic wzdłuż osi 
poprzecznej rusztowania + / - 20 mm,
- odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż 10mm,
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1.7.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca dostarczy:
• Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa (znak B lub CE) co oznacza, że dany rodzaj 

rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodności wymagań
z przepisami.,

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

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

• nazwę producenta z danymi adresowymi,
• system rusztowania (rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne),
• zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe i 

nietypowe, w którym powinny się znaleźć informacje na temat :
• dopuszczalnego obciążenie pomostów roboczych,
• dopuszczalnej wysokości rusztowań, dla których nie ma konieczności wykonania projektu,
• dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obciążeń wiatrem), przy którym eksploatacja rusztowań jest 

możliwa,
• sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wciągarki),
• informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia
• warunki montażu i demontażu rusztowania,
• schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych, sposoby postępowania w przypadku montażu

rusztowania nietypowego, specyfikacje elementów, które należą do danego systemu rusztowania, 
sposób kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,

• wzór protokółu odbioru,
• wymagania montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i demontażu rusztowania, certyfikat 

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

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

 
2.2. Materiały

Należy zastosować rusztowanie nieruchome przyścienne.

3. SPRZĘT

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

3.2.   Sprzęt do wykonania robót
Przy montażu rusztowań używany będzie sprzęt systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny lub  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  wymogów  uzyskania  stosownej  jakości  robót  lub  
przepisów bezpieczeństwa zostaną przez nadzór inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.



4.  TRANSPORT

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

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady ogólne wykonania robót

Ogólne warunki wykonania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Roboty należy wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru 
inwestorskiego.

5.2. Wykonanie montażu

W przypadku  gdy  rusztowanie   systemowe   jest montowane  zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji 
rusztowania jest  nazwane  rusztowaniem  typowym  i  nie wymaga wykonania dodatkowej  dokumentacji  
projektowej.   Wszystkie  pozostałe  rusztowania,  czyli  rusztowania  systemowe,  które  są  montowane w  
konfiguracji  innej  niż zawarta w  instrukcji  montażu  lub  rusztowania  niesystemowe  są  nazywane  
rusztowaniami  nietypowymi  i  wymagają  wykonania  dokumentacji  projektowej.  Rusztowanie  rurowo-
złączkowe nie jest  rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego.  Zaleca się  
stosowanie rusztowań systemowych, których montaż, demontaż  i eksploatację  należy prowadzić  zgodnie z 
instrukcją  montażu i  eksploatacji,  dostarczoną z rusztowaniem przez producenta.  W celu bezpiecznego i  
poprawnego  wykonania  rusztowania  monterzy  rusztowania  winni  znać  tę  instrukcję.  Podczas  montażu,  
demontażu  i  eksploatacji  rusztowań należy przestrzegać przepisy bhp.  Praca  na  rusztowaniach  wymaga  
posiadania przez pracowników badań
lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach:
- w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność,
- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi,
- podczas burzy i silnego wiatru.
W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki ochronne 
na wysokości  2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Kontroli będzie podlegać:
- stan podłoża na którym będzie montowane rusztowanie,
- sposób posadowienia rusztowania,
- sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem 
  dopuszczalnych odchyłek,
- stężenia rusztowań,
- sposób zakotwienia,
- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,
- urządzenia piorunochronne,
- zabezpieczenia całego rusztowania.
W czasie kontroli jakości będzie również oceniać bezpieczeństwo wykonywania robót
i wykonywanych elementów.
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady wykonywania obmiarów robót

Ogólne zasady obmiarów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą  dokonywania obmiarów określającą  sposób i zakres obmiarowania jest przedmiar dołączony do  
dokumentacji przedmiarowej.

7.2. Jednostki obmiarowe

Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na płaszczyznę 
poziomą, o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji  (pracy) rusztowań wg ilości  
roboczogodzin danych robót wykonywanych z rusztowania w zależności od składu brygady roboczej.

8. ODBIORY ROBÓT i PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne zasady odbiorów i dokonania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót  
należy przeprowadzić  każdorazowo po ich  montażu.  Odbioru  dokonuje  kierownik budowy przy udziale  
wykonawcy montażu  oraz inspektora nadzoru.  Ponadto odbiory rusztowań  (przeglądy rusztowań) należy  
wykonywać codziennie przed rozpoczęciem
pracy, sprawdzając:
- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone ,
- czy jest prawidłowo zakotwione,
- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,
- czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste,

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

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE

     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania      
robót budowlanych.
Dz. U.178/1745/2005  –  w sprawie  minimalnych  wymagań  dotyczących  bhp  podczas

        użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
   Ustawa o systemie oceny zgodności .
   Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.
  Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony
      Indywidualnej.
   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu
      Techniki Budowlanej.
   Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
   PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania
      i eksploatacja.
   PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań.

PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych
     nośnych wykonywanych z rur stalowych.
 PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje 
      stosowane na placu budowy.
 PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.11

ROBOTY TYNKARSKIE  CPV 45410000-4 

1. Wstęp

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
tynkarskich. Specyfikacja niniejsza odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących Wykonania i Odbioru Robót, które zostaną wykonane podczas realizacji zadania 
pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr1 z oddziałami integracyjnymi w Chełmie 
Śląskim. 

1.2. Zakres stosowania ST

Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i 
rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zestawienie Specyfikacji

Lista wszystkich specyfikacji jest przedstawiona w spisie treści.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.
2.Materiały.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne"  pkt. 2.

2.2. Zastosowane materiały.
  środki gruntujące,
  środki do czyszczenia podłoża,
  gotowa zaprawa tynkarska  (gipsowa),
 k leje i tynk nie powinny wydzielać związków chemicznych szkodliwych dla zdrowia, a ich

wymagania powinny być zgodne z wymaganiami norm lub świadectw ITB,
 woda

3.Sprzęt

3.1. Ogólne warunki dotyczące sprzętu podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" pkt. 3.

3.2. Wykonawca stosuje sprzęt i narzędzia budowlane zgodne z przyjętą techniką i technologią wykonania

poszczególnych robót. Sprzęt winien odpowiadać wymogom określonym w ST-00.
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać możliwością korzystania
z następującego sprzętu:
  szczotki do czyszczenia podłoża
  kielnie
  szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych
  pace
  pędzle
 mieszarki mechaniczne
 mieszadła
  pojemniki na zaprawę
  pojemniki na wodę
  drabiny

4. Transport

4.1. Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" kpt. 4.

4.2.  Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów
technicznych.
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5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" pkt. 5.

5.1.1. 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. Bloczki z betonu komórkowego i bloczki silikatowe 
powinny być czyste i wolne od kurzu. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być 
wbudowana możliwie wcześniej po jej przygotowaniu.

5.2. Opis ogólny.

Podłoże pod tynk musi być:

 równe,
 nośne i mocne,
 wystarczająco stabilne,
 jednorodne, równomiernie chłonne,
 szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń,
 wolne od wykwitów

Wymagania dotyczące wykonywania tynków i gładzi z mieszanek tynkarskich
zawierających gips.
Przyczepność tynku gipsowego zależy głównie od rodzaju podłoża. Do właściwości podłoża należy
zawsze dostosować rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technikę wykonawczą. Należy zawsze przed
rozpoczęciem prac tynkarskich sprawdzić, czy nie występuje jeden z czynników, które mogą
powodować odpadanie tynków gipsowych:
- niewłaściwie przygotowane podłoże betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi,
- zamarznięte podłoże, bardzo gładkie lub nieczyszczone ze środków antyadhezyjnych,
- tynkowanie mokrego betonu,
- brak lub niewłaściwy środek gruntujący.
Na podłoże betonowe można nakładać tynk gipsowy nie wcześniej niż 8 tygodni od rozdeskowania.
Wilgoć zawarta w betonie może wpływać na osłabienie przyczepności międzywarstwowej i spowodować 
odspojenie tynku do podłoża.
Suche podłoże betonowe pod tynki gipsowe powinno być zagruntowane środkami gruntującymi
redukującymi chłonność podłoża i zwiększającymi przyczepność. Do podłoży betonowych i żelbetowych 
przeznaczone są środki gruntujące głównie w postaci dyspersji polimerowych, wypełnione grubym 
wypełniaczem mineralnym. Tworzą one warstwę kontaktową w postaci tzw.mostka adhezyjnego, 
pozwalającego na oddzielenie podłoża betonowego od tynku gipsowego w celu zapobiegania niekorzystnym 
reakcjom na ich styku. Cechą zasadniczą środków gruntujących zastosowanych do mostkowania musi być 
dobra przyczepność oraz odporność na środowisko alkaiczne.
W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości podłoża i występowania rys, należy dodatkowo
zastosować zbrojenie tynku siatką tynkarską.
W przypadku podłoża w postaci ścian murowanych z cegieł lub tzw. murów mieszanych należy zadbać, aby 
także spoiny miały podobną chłonność. Ubytki muszą być wypełnione zaprawą oraz pokryte środkiem 
gruntującym. Płyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem należy zagruntować 
środkiem z dodatkiem wypełniacza mineralnego. Grubość tynku na tych podłożach powinna wynosić              
min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubości warstwy musi być ułożone zbrojenie z siatki z tworzywa.
Mostki adhezyjne do robót tynkowych z użyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek określane są
w instrukcjach producentów. Należy nanosić je za pomocą wałka lub inną techniką malarską. Aby
utrzymać jednorodność zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, należy ją odpowiednio często
mieszać w pojemniku.
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnąć. Niedozwolone jest nanoszenie 
mostków adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotności przekraczającej 4%.
Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilości 
mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku postępowania odwrotnego powstaną grudy, a zaprawa 
będzie trudna do właściwego zamieszania. W celu dokładnego wymieszania należy stosować mieszadła 



mechaniczne, np. nakładki na wiertarki. Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencję masła i nie zawiera 
żadnych grudek.
Ponieważ tynki na bazie gipsu mają szybki czas wiązania, należy przygotować taką ilość zaprawy, która 
zostanie wykorzystana w ciągu 45 minut. Po upływie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne
właściwości. Bardzo istotne jest, aby każdy kolejny zarób gipsowy wykonany był w czystym naczyniu,
ponieważ związane pozostałości mogą znacznie przyspieszyć czas wiązania i utrudnić pracę.
Prace tynkarskie można rozpocząć w pomieszczeniach, w których zakończono wszelkie prace
instalacyjne, zabezpieczono nieosłonięte powierzchnie metalowe przed korozyjnym działaniem gipsu,
zbadano i przygotowano podłoże, zasłonięto folią okna, ościeżnice i grzejniki.
Jednowarstwowe tynki gipsowe gładkie (wewnętrzne) nanosi się maszynowo na odpowiednio przygotowane 
podłoże tynkarskie w taki sposób, aby w efekcie otrzymać jednolitą, gładką powierzchnię. Nałożony, 
ściągnięty, lekko stwardniały tynk powinien być skrapiany równomiernie wodą, a następnie „szlamowany" 
przy użyciu pacy z gąbką. Wchodzące w skład tynku drobne cząsteczki oraz spoiwo są w trakcie tej czynności
„wyciągane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko równomiernie rozprowadzone. Ponieważ mleczko
nie pokrywa zagłębień i nierówności, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygładził i wyrównał 
powierzchnię tynku, co ma zasadniczy wpływ na jakość gotowej powierzchni.
Po krótkim okresie twardnienia powierzchnię należy wygładzać przy użyciu odpowiednich narzędzi
(kielni, pacy nierdzewnej), dzięki czemu zewnętrzna powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu i uzyskuje się 
zamkniętą, chociaż nie pozbawioną porów powierzchnię. Zbyt wczesne wygładzenie może spowodować 
tworzenie się pęcherzyków powietrza.
Tynki jednowarstwowe na gładkich powierzchniach betonowych mają dodatkową tendencję do
powstawania pęcherzyków powietrza i ich eliminacja wymaga zwiększonego nakładu pracy. W tym celu 
można na powierzchni betonowej nałożyć dodatkową warstwę szpachli lub wykonać podkład gruntujący.
Najpóźniej jeden dzień po wykonaniu tynku można „ściąć" pęcherzyki powietrza pacą, a powstałe
niewielkie zagłębienia wypełnić zaprawą tynkarską i wygładzić.
Przygotowaną masę szpachlową nakłada się na ścianę równą warstwą o grubości 1-5 mm za pomocą
szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskając materiał do podłoża.
Masę naniesioną na ścianę wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu ewentualne nierówności można usunąć, 
szlifując powierzchnię odpowiednią siatką lub papierem ściernym. Następnie powierzchnię należy ponownie 
zaszpachlować jak najcieńszą warstwą i delikatnie przeszlifować.
W przypadku gdy należy wygładzić powierzchnię w ciągu jednego dnia i uniknąć jednego szlifowania,
efekt ten można uzyskać, stosując technologię „mokre na mokre". Drugą warstwę gładzi nanosi się
wówczas już po 20 minutach od nałożenia pierwszej warstwy.
Po wykonaniu tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Do utwardzenia
niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk.
Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy określić na miejscu albo uzgodnić oddzielnie.
Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, że strumień gorącego powietrza nie może 
być skierowany bezpośrednio na powierzchnię tynku. 

6. Kontrola jakości robot

6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" pkt. 6.

6.2 Badania tynków powinny być przeprowadzane w zakresie:
 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości - przygotowania podłoży,
 mrozoodporności tynków zewnętrznych,
 przyczepności tynków do podłoża, grubości tynku,
 wyglądu powierzchni tynku,
 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
 wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robót

Zasady Obmiaru Robót określone są w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne" pkt. 8.
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8.2. Odbiór tynków
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być zgodne
z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie
krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie więcej niż 3 dług. Kontrolnej 2m
łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

 pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości,

 poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm w całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.)
Niedopuszczalne są następujące wady:

 wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pleśni itp.,

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

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem zawierać:
 ocenę wyników badań,
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia.

9. Podstawa płatności

Zasady Płatności określone zostaną w umowie.

10. Przepisy związane

            Niżej wymienione normy:

 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymałościowych.
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
 PN-65/E-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
 PN -75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
 BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie 

wykonania i badania przy odbiorze .
 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Płaski do zapraw budowlanych.
 PN-B-30020:1999 Wapno.
 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
 PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
 PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
 PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.12

IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE  CPV 45320000-6 

1.   WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót z 
wykonywaniem  izolacji  termicznych  i  akustycznych  robót  budowlanych  związanych  z  
rozbudową i przebudową budynku szkoły.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem izolacji termicznych i akustycznych.

1.4.  Określenia podstawowe
Izolacja termiczna – warstwa materiału o dużym oporze cieplnym zapobiegająca  nadmiernemu 
odpływowi ciepła z budynku
Izolacja akustyczna  warstwa materiału o dużym oporze akustycznym zapobiegająca 
rozprzestrzenianiu się hałasu 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz 
za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją  Techniczną oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY

Płyty styropianowe np. EPS S, lub porównywalne, gr. 15,0 cm jako ocieplenia ścian.

Poziom wytrzymałości na zginanie BS100 ≥ 100 kPa

Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 ± 0,2%

Poziom stabilności  wymiarowej w określonych warunkach temperatury i  wilgotności  (temp.
70°C, 48 h)

DS(70,-)
2

≤ 2%

Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych TR100 ≥ 100 kPa

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λdekl. w temp. 10°C 0,035 W/(m*K)

Klasa reakcji na ogień E

Płyty styropianowe EPS 100 , lub porównywalne, gr. 25 cm  jako ocieplenie dachu.

Poziom wytrzymałości na zginanie BS150 ≥ 150 kPa

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym
CS(10)10
0

≥ 100 kPa

Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 ± 0,2%

Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności (temp.
70°C, 48 h)

DS(70,-)2 ≤ 2%

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λdekl. w temp. 10°C 0,036 W/(m*K)

Klasa reakcji na ogień E
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Płyty styropianowe EPS 80 , lub porównywalne, gr. 5+6 cm  jako ocieplenie stropu nad  
piwnicą.

Poziom wytrzymałości na zginanie BS125 ≥ 125 kPa

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym
CS(10)8
0

≥ 80 kPa

Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 ± 0,2%

Poziom stabilności  wymiarowej w określonych warunkach temperatury i  wilgotności  (temp.
70°C, 48 h)

DS(70,-)
1

≤ 1%

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λdekl. w temp. 10°C 0,037 W/(m*K)

Klasa reakcji na ogień E

Zastosowane materiały powinny odpowiadać  wymaganiom norm i świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. W szczególności powinny odznaczać się: 
a/   niskim współczynnikiem przewodności cieplnej
b/   małą gęstością objętościową
c/  małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania
d/   duża trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu
e/   odporność na wpływy biologiczne
f/   odporność na preparaty chemiczne, z których się stykają
g/   brakiem wydzielania substancji toksycznych
Zależnie od  zastosowania użyte materiały powinny mieć dostateczną wytrzymałość na działanie 
obciążenia użytkowego oraz wymaganą odporność ogniową

3. SPRZĘT
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w 
poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych 
materiałów.

4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak 
aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  
przez producentów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonywanie warstw izolacyjnych
Podłogi, stropy 
Rodzaj i grubość materiału izolacji cieplnej albo przeciwdźwiękowej wykonać zgodnie z 
projektem budowlanym konstrukcji podłogi
Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa w konstrukcji podłogi powinna być wykonana z 
materiałów  w  stanie  powietrznosuchym.  Izolacje  z  materiałów  nasiąkliwych  powinny  być  
chronione przed zwiększaniem stanu wilgotności w czasie wykonywania robót i po ich 
zakończeniu
Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa w konstrukcji podłogi powinna być ułożona szczelnie  
oraz w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu się  mostków cieplnych lub dźwiękoszczelnych.  
Izolacje wykonywane z płyt powinny być układane na spoinę mijaną.
Ułożona warstwa izolacji  cieplnej  lub  przeciwdźwiękowej  powinna być  chroniona  w czasie  
dalszych robót przed uszkodzeniami. Roboty te powinny być tak organizowane, aby ruch pieszy 
lub transport materiałów, nie odbywał się po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na ułożonych 
na niej deskach lub pomostach
Materiały użyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej powinny odpowiadać  
wymaganiom norm państwowych i posiadać świadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie
Materiały izolacyjne należy układać na podłożu którego wilgotność nie może przekraczać 3% lub
na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej



Płyt styropianowych nie wolno układać na izolacjach z materiałów wydzielających substancje  
organiczne,  rozpuszczające  polistyren.  W  szczególności  płyty  styropianowe  nie  mogą  być  
układane na powłokach izolacyjnych wykonanych z roztworów asfaltowych stosowanych na  
zimno. Płyty styropianowe mogą być natomiast układane na powłokach z lepików asfaltowych 
stosowanych na  gorąco lub przyklejane tymi  lepikami oraz  na izolacjach z  folii  z  tworzyw  
sztucznych.
Podłoże pod izolację cieplną lub przeciwdźwiękową  powinno być równe i poziome. W 
przypadku  nierówności  przekraczających  ±  5  mm  podłoże  powinno  być  wyrównane.  Jako  
warstwa wyrównawcza może być zastosowana warstwa suchego piasku o grubości 1÷2 cm

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1.  Odbiory materiałów

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z  
wymogami odpowiednich norm podmiotowych 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. Materiały w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a  
budzą  wątpliwości,  powinny być  przed  użyciem do robót  poddane  badaniom jakości  przez  
upoważnione laboratoria.

6.2. Odbiory międzyfazowe
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:
a/  po przygotowaniu podłoża pod izolację
b/  po wykonaniu każdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych
Odbiór powinien  obejmować:
a/   sprawdzenie materiałów 
b/   sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża 
c/   sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem
d/   sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przybicia izolacji przez rury itp.
e/   sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.3. Odbiór końcowy robót izolacyjnych
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być 
przeprowadzone  przez  porównanie  wykonanej  podłogi  z  projektem  technicznym  i  opisem  
kosztorysowym oraz  stwierdzenie  wzajemnej  zgodności  na  podstawie  oględzin  oraz  pomiaru  
posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi – na podstawie protokółów  odbiorów 
międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakości użytych materiałów
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych wilgotnościowych)
należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania  poszczególnych warstw izolacyjnych należy 
przeprowadzić na podstawie protokółów odbioru międzyfazowych lub zapisów w dzienniku  
budowy.
Odbiór izolacji powinien obejmować:
a/   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową
b/   sprawdzenie prawidłowości ukształtowania warstw izolacyjnych
c/ sprawdzenie połączenia warstw płyt izolacyjnych i z podkładem (przez oględziny naciskanie
lub opukiwanie)
Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów izolacyjnych; badania należy 
wykonać przez oględziny

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i  wymaganiami  
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m2  obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawę materiałów
wykonanie izolacji termicznej i akustycznej
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.  Normy

PN-EN ISO 6946+A1:199 „Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Sposób obliczeń”.
PN-B-02025:1999/AT1:2000 „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 
ogrzewania budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej”
PN-82?B-02402  „Temperatury ogrzewanych pomieszczeń”
PN-82/B- 02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne”

PN-B-02862/Az1:1999 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności  
materiałów budowlanych”.
PN-B-02851-1:1997 „Ochrona  przeciwpożarowa budynków.  Badania  odporności  ogniowej  
elementów budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja”
PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania”
BN-72/6363-02    Płyty styropianowe palne i samogaszące.

10.2.  Inne dokumenty
„Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w 
sprawie  warunków technicznych jakim powinny odpowiadać  budynki  ich  usytuowanie”  –  
jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z późniejszymi zmianami zawartymi w 
Dz. U. Nr 44/99, poz. 434
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. „O wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych” Dz. 
U. Nr 162, poz. 1121
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania
Instrukcja producentów.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.13

POKRYCIA DACHOWE  CPV 45261210-9

1.   WSTĘP

1.1.  Przedmiot specyfikacji

      Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót z 
      wykonywaniem pokrycia dachu papą termozgrzewalną podczas robót budowlanych 
      związanych z rozbudową i przebudową budynku szkoły.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  
wykonaniem pokrycia dachu blachą powlekaną dachówkową.

1.4.  Określenia podstawowe
Pokrycie - warstwa chroniąca obiekt przed opadami atmosferycznymi poprzez pokrycie 
warstw dachowych papą termozgrzewalną.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót  
oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora.
Pokrycie dachu powinno zapobiegać przedostawaniu się wody opadowej do niższych warstw i 
spowodować swobodny spływ wód do orynnowania.

2. MATERIAŁY

  Wszelkie materiały do wykonywania pokryć dachowych, płaskich papą termozgrzewalną powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających 
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.                                                                         
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia jest produkowana z wysokiej jakości asfaltów modyfikowanych 
elastomerami SBS. Osnowę stanowi włóknina poliestrowa o bardzo wysokiej gramaturze, wysokiej 
elastyczności i bardzo dużej wytrzymałości na rozerwanie.

3. SPRZĘT
Specjalistyczny sprzęt dekarski 

           Roboty można wykonać ręcznie oraz przy użyciu specjalistycznych narzędzi (palnik propan-butan)                     
z zachowaniem przepisów BHP i p.poż.

4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak 
aby zachować ich dobry stan techniczny.
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1  Przygotowanie podłoża

- ułożenie warstwy izolacji paroszczelnej – folia paroizolacyjna,                                                                
- ułożenie warstwy styrobetonu w spadku,                                                                                                             
- ułożenie warstwy styropianu lub styropianu laminowany papą podkładową, styropian klejony do podłoża i 
  mocowany łącznikami mechanicznymi, alternatywą jest papa samoprzylepna mocowana razem ze 
  styropianem do podłoża ze styrobetonu, 
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5.2  Układanie papy wierzchniego krycia                                                                                
Przed ułożeniem papy rolkę należy rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana i po 
przymierzeniu z uwzględnieniem zakładów oraz ewentualnym przycięciu, zwinąć ją z dwóch końców do 
środka. Miejsca zakładów na całej ich szerokości (12-15 cm) należy podgrzać palnikiem i docisnąć 
szpachelką w celu wgniecenia posypki. 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. Kolejne pasy papy należy łączyć ze sobą na zakład wzdłużny o szerokości 8-10 cm i poprzeczny 
o szerokości 12-15 cm. Zakłady powinno się wykonywać ze szczególną starannością i zgodnie z 
kierunkiem spływu wody. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość 
wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane trzeba po odchyleniu papy podgrzać i ponownie skleić. Miejsca 
wypływu masy bitumicznej zaleca się posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki.   
 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.

6.   KONTROLA JAKOŚCI

6.1.  Odbiory międzyoperacyjne
Odbiór podkładu :
Badanie podkładów należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej  
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowej
Wymagania ogólne:
Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie
odbioru częściowego należy przeprowadzać  dla tych robót, do których dostęp później jest  
utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone w dzienniku budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu.
Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest obowiązany przedstawić:
a/   dokumentację techniczną
b/  zapisy stanowiące dokonanie odbiorów częściowych podkładu oraz poszczególnych warstw
lub fragmentów pokrycia
c/  zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów
Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić na podstawie protokółów i zapisów w 
dzienniku budowy:
a/   czy przygotowane podkłady nadawały się do rozpoczęcia robót pokrywczych
b/   czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości
c/  czy zostały spełnione warunki wykonania robót – zgodne z niniejszymi warunkami 
technicznymi – oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia papy termozgrzewalnej.. 

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i  wymaganiami  
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawę materiałów
wykonanie pokrycia 
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST



10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1  Normy
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13707:2003 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych. 
Definicja i właściwości.

10.2.   Inne dokumenty
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania
Instrukcja producenta .
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.14

OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE  CPV 45261320-3

1.   WSTĘP

1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót z 
wykonywaniem obróbek blacharskich podczas  robót budowlanych związanych z rozbudową 
i przebudową   budynku szkoły.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji 
   Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem obróbek blacharskich.

1.4.  Określenia podstawowe
Rynny i rury spustowe– służą do odprowadzania wody z połaci dachowych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora.
Obróbki blacharskie łącznie z całym systemem odwodnienia budynku powinny zapobiegać 
przedostawaniu się wody opadowej na elementy budynku.

2. MATERIAŁY
Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie  typowych systemów odwodnieniowych w 
postaci rynien i rur spustowych posiadających Deklaracje Zgodności.
Rynny o szerokości 150 mm , rury  spustowe-  110. Obróbki blacharskie powinny być 
wykonane z blachy stalowej powlekanej. Miejsce montażu zgodnie z projektem. 

3. SPRZĘT
Specjalistyczny sprzęt dekarski.

4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak 
aby zachować ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Ogólne warunki dotyczące wykonywania obróbek blacharskich
-   Obróbki blacharskie wykonane z  blachy  powlekanej powinny być dostosowane do  rodzaju
pokrycia i wielkości pochylenia połaci dachowej.
-  Dylatacje  konstrukcyjne  dachu  powinny  być  zabezpieczone  w  sposób  umożliwiający
przemieszczenie ruchów  dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru
dylatacji.
Obróbki  blacharskie  do  podłoża  mocuje  się  za  pomocą  silikonu   dekarskiego  natomiast  przy
okapach  można  łączyć  gwoździami  blacharskimi  .  Jednym  ze  sposobów  połączenia  blachy
wykonuje się na pojedynczy lub podwójny rąbek leżący  i na żabki lub łapki. Styki z pokryciem
połaci można wykonać na rąbki leżące lub połączenia systemowe. Obróbki  kominów mogą  być z
wydrą  i  bez  wydry.  Wywietrzaki  dachowe,  wywiewki  kanalizacyjne  montowane  są  z  gotową
obróbką dekarską.



5.2. Rynny i rury dachowe
-  Stosując systemowe rozwiązania odwodnienia połaci dachowej w postaci rynien i rur 
spustowych wykonując montaż należy  ściśle stosować się do  wytycznych technologicznych 
opracowanych przez producenta systemu.
-  Szczególną uwagę należy zwrócić  na mocowanie rynien i rur spustowych, połączenia z 
rurami spustowymi.

6.   KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Wymagania ogólne:
- Obróbki blacharskie , orynnowanie i rury spustowe należy odbierać łącznie z odbiorem 
pokrycia dachowego.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m (metr) dla rynien dachowych i spustowych
Jednostką obmiaru jest 1 m2  dla obróbek blacharskich

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
- Cena wykonania 1 m rynien obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawę materiałów
wykonanie rynien dachowych 
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
- Cena wykonania 1 m rury spustowych obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawę materiałów
wykonanie rur spustowych
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
-  Cena wykonania 1 m2 obróbek blacharskich obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawę materiałów
wykonanie obróbek blacharskich 
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.  Normy
PN-EN 612+AC:1999 „Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podział i wymagania
PN-61/B-10249  „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej.  Wymagania i 
badanie techniczne przy odbiorze.”

10.2.  Inne dokumenty
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania
Instrukcja producenta .
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.15

SYSTEM DOCIEPLEŃ – ELEWACJA BUDYNKU  CPV 45321000-3 i CPV 45443000-4

1.   WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót systemu dociepleń
związanych z rozbudową i przebudową budynku szkoły.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  
wykonaniem izolacji termicznych i akustycznych.

1.4.  Określenia podstawowe
Izolacja termiczna – warstwa materiału o dużym oporze cieplnym zapobiegająca  nadmiernemu 
odpływowi ciepła z budynku

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz 
za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją  Techniczną oraz zaleceniami Inspektora.

Przedmiotem jest technologia ocieplania ścian zewnętrznych budynku istniejącego zespolonym systemem  
izolacji cieplnej, pokrytej cienkowarstwową, strukturalną wyprawą tynkarską – tynkiem polikrzemianowym. 
System przewidziany jest do docieplania elewacji pionowych, jednak możliwe jest ich zastosowanie również 
na powierzchniach płaskich(sufitowych) i nachylonych. Roboty ociepleniowe mogą wykonywać wyłącznie  
osoby posiadające stosowne kwalifikacje i uprawnienia uzyskane od właścicieli systemów ociepleniowych.  
Zestaw musi być sklasyfikowany, jako nierozprzestrzeniający ognia .dopuszczony do obrotu i stosowania  
certyfikatem zgodności ITB. 

System ociepleniowy musi posiadać certyfikat zgodności obejmujący cały system ociepleniowy 
ścian zewnętrznych w skład, którego wchodzą poszczególne elementy potwierdzający, że system 
spełnia wymagania rozporządzenia MSW i A z 22.04.1998 w sprawie wyrobów służących do  
ochrony przeciwpożarowej, dla którego wykonano kompleksowa i właściwe badania ogniowe i 
określono stopień rozprzestrzeniania ognia i ,że może być wprowadzony do obrotu.

2. MATERIAŁY

Płyty styropianowe np. EPS S, lub porównywalne, gr. 15,0 cm jako ocieplenia ścian.

Poziom wytrzymałości na zginanie BS100 ≥ 100 kPa

Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 ± 0,2%

Poziom stabilności  wymiarowej w określonych warunkach temperatury i  wilgotności  (temp.
70°C, 48 h)

DS(70,-)
2

≤ 2%

Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych TR100 ≥ 100 kPa

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λdekl. w temp. 10°C 0,035 W/(m*K)

Klasa reakcji na ogień E

Masy klejące służące do klenia styropianu do podłoża ściennego oraz do wykonania warstwy zbrojącej muszą
spełnić nst. wymagania:



A/ zawartość suchej substancji -  nie może różnić się o 10% od wartości podanej przez producenta,

B/ straty prażenia – nie może być różny o 10% od wartości podanej przez producenta,

C/ przyczepność do betonu, Kpa w warunkach laborat. – min. 350;, po 24h w wodzie – min. 200; po pięciu 
cyklach cieplno-wilgotnościowych – min. 350

D/ przyczepność do styropianu, Kpa w warunkach laborat. – min. 500;, po 24h w wodzie – min. 250; po  
pięciu cyklach cieplno-wilgotnościowych – min. 500,

E/ odporność na rysy mm – min. 5

F/ minimalna grubość warstwy zbrojonej – całkowite i dokładne przykrycie i zatopienie siatki zbrojącej.

Rodzaje mas klejących.

A/ zaprawa klejąca w postaci suchej mieszanki mieszana z wodą,

Zaprawę należy przygotować według zaleceń producenta -wg. instrukcji i kart technicznych.

Wymagania dla siatki z  włókna szklanego:
a/ Splot uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatki
b/ Impregnacja powierzchni polimerowa zapewniająca odporność na działanie środowiska alkalicznego
c/ wymiary oczek nie mniej niż 3mm
d/ masa powierzchniowa nie mniej ni/ 145g/m2
e/ Strata prażenia w temperaturze 625st. C. - 10-25% masy
f/ silą zrywająca /wzdłuż osnowy i wątku/
dla próbek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych   nie mniej niż 1500 N 
dla próbek przetrzymywanych w wodzie destylowanej  nie mniej niż 1200 N 
dla próbek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH  nie mniej niż 600 N 
dla próbek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie mniej niż 600 N
g/ Wydłużenie względne /wzdłuż osnowy i wątku/
dla próbek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych        nie więcej niż 3,5% (przy sile 1500 N)
dla próbek przetrzymywanych w wodzie destylowanej  nie więcej niż 3,5% (przy sile 1200 N) 
dla próbek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH      nie więcej niż 3,5% (przy sile 600 N/)
dla próbek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowymnie więcej niż 3,5% (przy sile 
600 N)

Wymagania stawiane łącznikom:
ilość rodzaj i długość łączników mechanicznych winna być zgodna z wytycznymi producenta systemu.
 Długość łączników zależna jest od budowy ściany oraz od grubości płyt termoizolacyjnych. Istniejący tynk
należy traktować jako nienośne podłoże, dlatego wymaganą głębokość kotwienia łączników należy liczyć od
poziomu właściwej, nośnej ściany i powinna ona odpowiadać co najmniej długość strefy rozprężnej. 

 rodzaj łączników zależny jest od rodzaju podłoża, w którym łączniki te mają być osadzane oraz stosowanego
materiału  termoizolacyjnego.  Do mocowania  płyt  styropianowych  możliwe jest  stosowanie  łączników z  
trzpieniem z tworzywa.

 w przypadku podłoży gazobetonowych i z pustaków ceramicznych o poprzecznym układzie komór
powietrznych  należy  zachować  szczególną  ostrożność  przy  doborze  łączników  i  stosować  łączniki  
przeznaczone
do tego rodzaju podłoża (posiadające dopuszczenie do stosowania). 

 w przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych
   zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników. 

łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju.
    ilość, rodzaj i długość łączników mechanicznych winna być zgodna z wytycznymi producenta systemu,

2.2  Wymagania techniczne dotyczące łączników mechanicznych do mocowania izolacji termicznej 
ze styropianu :

Zastosowane materiały powinny odpowiadać  wymaganiom norm i świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. W szczególności powinny odznaczać się: 
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a/   niskim współczynnikiem przewodności cieplnej
b/   małą gęstością objętościową
c/  małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania
d/   duża trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu
e/   odporność na wpływy biologiczne
f/   odporność na preparaty chemiczne, z których się stykają
g/   brakiem wydzielania substancji toksycznych
Zależnie od  zastosowania użyte materiały powinny mieć dostateczną wytrzymałość na działanie 

 użytkowego oraz wymaganą odporność ogniową

Środek gruntujący tworzący powłokę pośrednią – opcjonalnie, zależnie od systemu.

 Masa lub zaprawa tynkarska o zróżnicowanej fakturze.

A / Podkład tynkarski

B/ Masy i zaprawy tynkarskie.

Klasa ogniowa – nierozprzestrzeniający ognia

Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej używa się fabrycznie przygotowanych produktów, 
zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobów. Najczęściej stosowane na rynku 
produkty do ocieplenia budynków styropianem to:

2.3 polikrzemianowa masa tynkarska – gotowa mieszanka w postaci pasty, której istotnym jest spoiwo  
polikrzemianowe.

wygląd zewnętrzny – ciekła jednorodna masa bez obcych wtrąceń,

konsystencja, cm – 11,0+/- 1,0

plastyczność – 17+/- 2 cm,

strata prażenia w temp.450o C % - 22,3 +/- 10%,

          strata prażenia w temp.900o C % - 55,0 +/- 10%,

odporność na występowanie rys skurczowych – brak rys

mozaikowa zaprawa tynkarska  - w części cokołu nad gruntem– cienkowarstwowa zaprawa, kruszywo 
kwarcowe w żywicy akrylowej, 

Elementy uzupełniające np. listwy cokołowe, profile narożne, listwy kapinosowe itp.

3. SPRZĘT
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w 
poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych 
materiałów.

4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak  
aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  
przez producentów.

5. WYKONANIE ROBÓT
Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z różnych systemów ociepleniowych.
Rozpoczęcie robót ociepleniowych może nastąpić dopiero, jeżeli:
- roboty dachowe, demontaż i montaż okien, izolacje i podłoża pod posadzki balkonów lub tarasów zostaną 
zakończone i odebrane,
- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkło, okładziny i elementy  
drewniane, elementy metalowe, podokienniki, okładziny kamienne, glazura itp., zostaną odpowiednio

     zabezpieczone i osłonięte, 
- widoczne zawilgocone miejsca w podłożu ulegną wyschnięciu (roboty wewnętrzne mokre powinny być



          wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodować nadmiernego wzrostu 
ilości wilgociowo-cieplnych ścianach zewnętrznych), 

 - na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostaną wykonane 
odpowiednie obróbki zapewniające odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykończonej 
ociepleniem, 
- zostanie jasno określony sposób zakończenia ocieplenia i jego połączenia z innymi elementami budynku,

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić podłoże, na którym będzie mocowana termoizolacja. Pod 
pojęciem  podłoże  rozumiana  jest  warstwa,  na  którą  nakładany jest  kolejny  materiał  (składnik  zestawu  
wyrobów do wykonywania ociepleń), mierzona od powierzchni kontaktu na min. głębokość mające wpływ na 
skuteczność zamocowania. 

           Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność 
materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). Podłoże nie może 
być  wykonane  lub  zawierać  materiału,  którego  wejście  w  reakcje  chemiczne  z  dowolnym  składnikiem  
zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego zestawu 
(np. w wyniku kontaktu gips/cement). Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji 
odchyleń powierzchni i krawędzi. W przypadku nie spełniania wymogów geometrycznych podłoże należy  
odpowiednio przygotować . Jeżeli stwierdzone zostaną nierówności podłoża do l0 mm należy w celu 
wyrównania zastosować szpachlówkę systemową. W przypadku nierówności w granicach 10-20 mm podłoże 
należy wyrównać nakładając kilka warstw.
Dla właściwego połączenia kleju ze styropianem ściany po oczyszczeniu zagruntować.
Na płytę należy nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia 
warstwę kleju (ok. l do 2cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża 
(przy  większych  nierównościach  należy stosować  zróżnicowanie  grubości  izolacji).  Po  obwodzie  płyty,  
wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 3-5cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty  
należy nałożyć 3-6 placków zaprawy o odpowiedniej średnicy zgodnie z wytycznymi producenta.
Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże.
Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikające z
dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 2mm należy wypełniać klinami z tej samej  
izolacji. 
W przypadku stosowania do montażu styropianu dybli z tworzywa sztucznego (4-8 sztuk na metr 
kwadratowy) otwory pod dybie należy wiercić na głębokość min. 6cm
Po stwardnieniu kleju (minimum 24 godziny) ewentualne nierówności warstwy izolacyjnej należy zeszlifować
ręcznie lub mechanicznie.

Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi naprężeniami,
naklejamy pod kątem 45 ° paski tkaniny z włókna szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35cm.
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu, w której zostanie zatopiona siatka z włókien szklanych powinna
mieć minimalną grubość 3 mm. Pasma siatki należy układać pionowo, z zakładem minimum 5cm. 
Minimalne otulenie siatki klejem wynosi l mm. Całość powinna schnąć nie krócej niż 2 dni..

Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego.
Warstwa zaprawy/masy klejącej z zatopiona siatką zbrojącą tworzy warstwę zbrojącą. Grubość warstwy 
zbrojonej po stwardnieniu powinna być zgodna z określaną przez producenta systemu. Siatkę zbrojącą należy 
układać na zakład o szerokości kilku cm (dokładną szerokość zakładu siatki zbrojącej podaje systemodawca w
specyfikacji technicznej sytemu), względnie wyprowadzić poza  krawędzie otworów okiennych i drzwiowych.
Po nałożeniu siatki w pobliżu haków rusztowania itp. Na nacięcie nakłada się dodatkowy pasek siatki  i  
zatapiają w masie klejącej.

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub między nimi powinny zostać przeniesione na ocieplaną  
elewację. 
UWAGA: nie wolno dopuścić do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawą. W tym celu profil
na czas obróbki należy zamknąć np. wsuwając w szczelinę pasek styropianu                                                      
Jako wyprawę tynkarską wykonać cienkowarstwowy tynk polikrzemianowy. Faktura tynku typu „baranek" 
zgodnie z dyspozycją kolorystyczną w projekcie technicznym. Grubość ziarna 1,5 mm. Do 
wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej używa się fabrycznie przygotowanych produktów, 
zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobów. Czas schnięcia 12-48h , gęstość 
l,9kg/m3; Wierzchnią warstwę zacierać jednolicie gładką pacą drewnianą, metalową lub styropianową.
Tynki należy wykonywać w temp. Nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniżej 0°C.
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6.  KONTROLA JAKOŚCI 

Sprawdzeniu i ocenie podlegają:
W trakcie prowadzenia prac
a/ sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej z założeniami projektowymi
b/ przygotowania podłoża czy wykonano prawidłowo oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków,
wzmocnienie, wyrównanie w zakresie koniecznym,
c/ przyklejenia płyt termoizolacyjnych - równości i ciągłości powierzchni, układu i szerokości spoin.
d/ osadzenia łączników mechanicznych - sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych.
W przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych
zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników
e/ wykonania warstwy zbrojonej -prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie klejącej, wielkości
zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i warunków
twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac, oraz sprawdzenie równości
warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej
f/ wykonania (ewentualnego) gruntowania - ciągłości wykonania warstwy gruntowej i jej skuteczności.
g/  zamocowania  profili  -  prawidłowość  wykonania  obrobienia  miejsc  newralgicznych  elewacji  (naroży  
zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.).
h/ sprawdzeniu zamocowania, spadków i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych
procesów(foliowanie) oraz wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany.
i/ wykonania wyprawy tynkarskiej - sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej zgodnej z
projektem struktury.
Odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 
na całej jej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0m), 
Odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2mm na 1m i nie więcej
niż 3 0mm na całej wysokości budynku. 
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości
kondygnacji l0mm.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30mm na całej wysokości budynk. 
Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie
powinny być większe niż 7mm.
Sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz 
widocznych  naprawi  zaprawek  wykończonej  powierzchni  ocieplenia.  Powinna  ona  charakteryzować  się  
jednorodnością  i  niezmiennością  barwy  i  faktury  oraz  brakiem  miejscowych  wypukłości  i  wklęsłości  
stwierdzanymi  wzrokowo  przy  świetle  rozproszonym  z  odległości   3m.  Dopuszczalne  odchylenie  
wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi 
warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie.
Ocena wizualna wyglądu zewnętrznego wypraw tynkarskich. Wykończona wyprawą tynkarską powierzchnia 
ocieplenia  powinna charakteryzować się  jednorodnością  i  niezmiennością  barwy i  faktury oraz  brakiem  
miejscowych  wypukłości  i  wklęsłości  stwierdzanymi  wzrokowo,  okiem  nieuzbrojonym,  przy  świetle  
rozproszonym z odległości > 3m. Nie dopuszcza się oceny tynku w świetle smugowym lub ukierunkowanym, 
zwłaszcza  równolegle  lub  stycznie  do  ocenianej  powierzchni.  Ponadto  dopuszczalne  odchylenie  
wykończonego lica i krawędzi od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z 
ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub szczegółowymi warunkami 
 zawartymi w umowie.

7. OBMIAR ROBÓT
    Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) .

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i  wymaganiami  
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m2 docieplenia obejmuje:
roboty przygotowawcze



zakup i dostawę materiałów
wykonanie pokrycia 
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Instrukcja ITB 392/2003 - Przewodnik po PN-EN ochrony cieplnej budynkó                                                       
-  Instrukcja ITB nr 334/2002 „Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków”,                         
-  Instrukcja IB/01/2001,                                                                                                                              
-  Instrukcja IB/05/2013,
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.16

ROBOTY MALARSKIE  CPV 45442000-7

1. Wstęp

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich. Specyfikacja niniejsza odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących Wykonania i Odbioru Robót, które zostaną wykonane podczas realizacji zadania 
pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły podstawowej nr1 z oddziałami integracyjnymi w Chełmie 
Ślaskim.

1.2. Zakres stosowania ST

Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i 
rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

Rodzaje prac malarskich:

Malowanie ścian wewnętrznych  - farbą lateksową dwukrotnie po uprzednim przygotowaniu powierzchni 
szpachlą gipsową. 

1.3. Zestawienie Specyfikacji

Lista wszystkich specyfikacji jest przedstawiona w spisie treści.
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i określeniami zawartymi w ST 00 – Wymagania ogólne.
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska.
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, 
decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu - 
barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
Farby lateksowe - spoiwem w nich jest kauczuk, tworzą gładką powłokę, przepuszczalną dla pary
wodnej. Są odporne na zmywanie i działanie promieni słonecznych - pomalowana nimi ściana nie płowieje i 
nie zmienia koloru przez kilka lat.

2.Materiały.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne"  pkt. 2.

2.2. Zastosowane materiały.
Zastosowanym materiałem są farba lateksowa oraz preparat gruntujący.
Lakier lamperyjny, jako ochrona farby lateksowej w komunikacji (do wys. 150cm),
Farba akrylowa,
Farba hydrofobowa do pomieszczeń mokrych, 

3.Sprzęt

Ogólne warunki dotyczące sprzętu podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" pkt. 3.

4. Transport

Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" kpt. 4.

5. Wykonanie robót

 Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" pkt. 5.

 Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków, tj. po 3-4 
tygodniach dojrzewania.
Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka
temperatura pow. 30 ºC oraz przeciągi. Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 
12÷18 ºC. Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte. Powierzchnie tynków 



powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 
dniowym. Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie 
występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować.
Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, spękań i 
rozwarstwień,czyste i suche. Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej 
farby. Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym 
zakończeniu robót poprzedzających tj. po ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu podłoży, osadzeniu 
okien i drzwi. Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu 
posadzek i zawieszeniu sufitów podwieszonych. Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. 
Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry i dróg oddechowych.

6. Kontrola jakości robot

      Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" pkt. 6.

Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują:
Sprawdzanie podłoży: tynki powinny dopowiadać wymaganiom normy PN-58/B-10100. Powierzchnia 
tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych 
(wykwity składników zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku. Sprawdzanie podkładów: zagruntowana 
powierzchnia powinna być utrwalona i odpowiadać próbie na wsiąkliwość wg normy PN-69/B-10280 oraz 
nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie pokrytych podkładem. Na powierzchni zagruntowanej nie 
powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku.
Sprawdzanie powłok: Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, 
nie wykazywać odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; 
dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni.
Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inspektorem nadzoru 
oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i 
natężeniu. Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku

7. Obmiar robót

Zasady Obmiaru Robót określone są w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne" pkt. 8.

8.2. Odbiór ostateczny
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano –
Montażowych. Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny, czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:
zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoży, 
jakości powłok malarskich. Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 
dniach od zakończenia, ich wykonywania. Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku
• sprawdzenie odporności na wycieranie
• sprawdzenie przyczepności powłoki
• sprawdzenie odporności na zmywanie

9. Podstawa płatności

Zasady Płatności określone zostaną w umowie.

10. Przepisy związane

PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
Instrukcje producentów.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.17
POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN CPV 45430000-0

KŁADZENIE PŁYTEK  CPV 45431000-7 

KŁADZENIE GLAZURY CPV 45431200-9

1.Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie wykonania podłoży i okładzin ceramicznych podczas realizacji zadania pn.:   Rozbudowa i 
przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr1  z oddziałami integracyjnymi w Chełmie Śląskim.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.3.  
Niniejsza SST będzie również podstawą do:
- kontrolowania jakości wykonywanych robót, 
- przeprowadzenia procedur odbiorowych,
 - rozliczenia wykonanych robót

1.3. Zakres robót objętych SST Zakres niniejszej SST obejmuje:
Roboty, których dotyczy specyfikacja,  obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:
- pokrycia ścian toalet płytkami ceramicznymi 
- pokrycia podłóg toalet płytkami ceramicznymi anypoślizgowymi  
Specyfikacja obejmuje wykonanie okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych 
fabrycznie.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają:

• Roboty  budowlane  -  wszystkie  prace  budowlane  związane  z  pokrywaniem  ścian  i  podłóg  zgodnie  z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

• Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
• Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
• Procedura  -  dokument  zapewniający jakość;  definiujący,  jak,  kiedy,  gdzie  i  kto  wykonuje  i  kontroluje

poszczególne  operacje  robocze;  procedura  może  być  zastąpiona  normami,  aprobatami  technicznymi  i
instrukcjami,

• Ustalenia  projektowe  -  ustalenia  podane  w  dokumentacji  projektowej  zawierające  dane  opisujące
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne czynności do ich wykonania.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych zawarto w ST-00 "Wymagania ogólne"pkt. 5.

1.6. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych

Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią:

- projekt budowlano-wykonawczy
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), 
zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 
- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika 
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz, 29),
- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo 
Budowlane z 7.07.1994 r.  (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami),



- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań
kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza.
Przez dokumentację powykonawczą robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3,      
p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót z naniesionymi zmianami w stosunku
do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robót.

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 "Wymagania 

ogólne"  pkt.2.

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek 
ceramicznych 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 był zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych.
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy to 
płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. Stopień ścieralności, twardości.

2.2. Rodzaje materiałów

• pokrycia ścian toalet płytkami ceramicznymi o wym.20x20 cm
• pokrycia  podłóg toalet płytkami  ceramicznymi anypoślizgowymi  o wym.20x20 cm 
• pokrycie podług w piwnicy, w komunikacji i na schodach płytkami gresowymi 30x30 cm                         

lub 33,3x33,3 cm,
( dopuszcza się odstępstwo od zaproponowanej kolorystyki po uprzednim uzgodnieniu z Projektantem, 
Użytkownikiem  i Inwestorem )

kleje i zaprawy do spoinowania

• kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2008 lub 
odpowiednich aprobat technicznych.

• fuga
• fuga epoksydowa trójskładnikowa, wysokowytrzymała żywica, utwardzacz, piasek kwarcowy (0,06-0,2mm) są 

mieszane na budowie.

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:
• listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
• wkładki dystansowe (krzyżyki)
• środki ochrony płytek i spoin,
• środki do usuwania zanieczyszczeń,
• środki do konserwacji wykładzin i okładzin
• woda

Wszystkie w/w. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie 
aprobaty techniczne.Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania 
stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do 
betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.

   3.   Sprzęt i narzędzia

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 3. 

3. 2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin
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Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:

• szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
• narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
• pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania

kompozycji klejących,
• łaty do sprawdzania równości powierzchni,
• poziomnice,
• mieszadła  koszyczkowe napędzane wiertarką  elektryczną  oraz  pojemniki  do  przygotowania  kompozycji

klejących,
• pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
• gąbki do mycia i czyszczenia,
• wkładki (krzyżyki) dystansowe.

4. Transport

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 "Wymagania ogólne" pkt. 4.

4.2. Transport i składowanie materiałów

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. 
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych 
ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku urządzeń 
mechanicznych.

Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" pkt.5.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty okładzinowe.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone wszystkie roboty demontażowe 
oraz wykonane wszystkie przebicia, wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.

Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed przewiewem.

5.3. Wykonanie okładzin ceramicznych

5.3.1 Podłoża pod okładziny

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża.

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:
powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam,
odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą 
kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości 
łaty,
odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji,
odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.

5.3.2. Wykonanie okładzin

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować 
sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą 
szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mieć 
jednakową szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina 
zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek.



Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do 
usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek.
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy 
od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. Powierzchnia z nałożoną warstwą 
kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15
minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej wynosi około 4-6 mm. Dla uzyskania jednakowej wielkości 
spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy 
usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się 
sprawdzić, czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek 
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

 
6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 6.

6.2.        Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem wykładzin i okładzin badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.
Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze, muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w 
dokumentacji projektowej. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania

ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
• sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 

2-metrową łatę,
• sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 

pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm
• sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 

dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości
• sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

6.3.       Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z 
dokumentacją projektową i SST w zakresie pewnego fragmentu prac.

6.4.       Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych wykładzin i okładzin, a w szczególności:

• zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej,

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoży,
• jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,
• prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2 niniejszego opracowania i 
opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (zamawiającego) i 
Wykonawcy.

6. 5.       Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin

6.5.1. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:

• cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem

• cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem
• grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
• dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) 

nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości 
posadzki,

• spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,
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• dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m           
i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm            
i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,

• szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,
• listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" Wymagania dotyczące przedmiaru i 
obmiaru robót" pkt 7.

7. 2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując 
wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, 
pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. W przypadku rozbieżności pomiędzy 
dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego.

Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" pkt 8.

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są 
podłoża. Odbiór podłoża musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych.

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2; 6.3; 6.4 niniejszego opracowania. 
Wyniki badań należy porównań z wymaganiami dotyczącymi podłoża i określonymi odpowiednio w pkt. 
6.5.1. dla wykładzin i w pkt. 6.5.2 dla okładzin.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Wykonawca robót obowiązany 
jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

• projekt budowlano -wykonawczy
•  dokumentację powykonawczą
•  szczegółowe specyfikacje techniczne,
•  dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,
•  aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów,
•  protokoły odbioru podłoża,
•  protokoły odbiorów częściowych,
•  instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
•  wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST porównać je z wymaganiami i wielkościami 
tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny
być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę 



dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.Jeżeli chociażby jeden wynik badań 
był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno 
z następujących rozwiązań:

• jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę 
•  jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny lub 

okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,.

•  w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. Protokół
odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w 
umowie. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej,negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego 
zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych wykładzinach i 
okładzinach.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 "Wymagania ogólne"  pkt. 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub okładzinowe 
może być dokonana według następujących sposobów.

• rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość 
wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót 
określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

• rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach 
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość użytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii 

robót z kosztami zakupu,
• wartość pracy sprzętu z narzutami,
• koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,
• podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich 
niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów wykończeniowych i 
dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja 
wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie 
energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy 
zamawiającym, a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 
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10. Przepisy związane

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i oznakowanie.
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie.
PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej  3%<E<6%. 
Grupa A II a. Cz. 1.
PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej  3%<E<6%.
 Grupa A II a. Cz. 2.
PN-EN 14411 2005 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej,
porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły 
łamiącej.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą 
pomiaru współczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne
ścieranie płytek nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie 
powierzchni płytek szkliwionych..
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie.
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na 
zginanie i ściskanie.
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część 4, wydanie Arkady -1990 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z 
płytek ceramicznych wydanie ITB - 2004 rok.

                                                                                                                                

       



     SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.18                         
ŚCIANKI DZIAŁOWE SYSTEMOWE CPV 45421100-5

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścianek 
systemowych z płyt laminowanych wiórowych. Specyfikacja niniejsza odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących Wykonania i Odbioru Robót, które zostaną wykonane 
podczas realizacji zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr1 z oddziałami 
integracyjnymi w Chełmie Śląskim.

1.2. Zakres stosowania ST

Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i 
rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zestawienie Specyfikacji

Lista wszystkich specyfikacji jest przedstawiona w spisie treści.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.

2. Materiały.
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne"  pkt. 2.

2.2.  Zastosowane materiały.
Zastosowanym materiałem są płyty wiórowe laminowane tworzące kabiny WC wraz z drzwiami. Płyta 
grubości min. 18 mm o konstrukcji sandwiczowej. Konstrukcja - rama aluminiowa. Mocowanie ścianek do 
ścian oraz kształtownikami do posadzki. Szerokość i długość kabiny WC zgodnie z projektem, o wysokości 
co najmniej 1,35 m , z prześwitem nad podłogą 0,15 m , drzwi o szerokości min. 0,9 m. Kolorystyka według 
projektu.

3. Sprzęt

3. 1. Ogólne warunki dotyczące sprzętu podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" pkt. 3.

3.2. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. Transport

4.1. Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" kpt. 4.

Płyty pakowane są w formie stosów układanych poziomo na podkładkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia 
płyta stanowią opakowanie stosu. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z 
otwieranymi burtami.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich roboty będą wykonywane.

5.2. Opis ogólny.

Ścianki systemowe montowane są do posadzki na nogach systemowych, do Ścian listwami, systemowymi, 
mocującymi, przykręcanymi do podłoża.

6. Kontrola jakości robot

6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" pkt. 6.

Sprawdzenie powierzchni płyty (I gatunku):
• Płyta musi być gładka, bez uszkodzeń laminatu, narożników i krawędzi, bez pęknięć,
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• Sprawdzenie wymiarów - odchyłki: grubość (I gatunek) 1 ± 0,5 mm, szerokość ( I gatunek) dla 1200 ± 3 
mm, długość (I gatunek) 2000 - 4000 ± 10 mm,

• Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi ścian systemowych, należy przeprowadzić 
za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu prostopadłych kierunkach łaty kontrolnej o 
długości 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią ścian 
systemowych powinien być wykonywany z dokładnością < 2 mm/2m.

7. Obmiar robót

Zasady Obmiaru Robót określone są w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne" pkt. 8.

8.2. Odbiór ostateczny
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:

• atesty dostarczonych elementów,
• zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych
• sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych,

9. Podstawa płatności

Zasady Płatności określone zostaną w umowie.

10. Przepisy związane

Polska Norma Branżowa nr BN-86/6743-02  +Aprobata techniczna ITB wyrobów.

   



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.19  CHODNIKI I
DROGI DOJAZDOWE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

CPV 45233250-6

1. WSTĘP
1.1. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
chodników i dróg dojazdowych z kostki brukowej betonowej związanych z zagospodarowaniem terenu 
przy  rozbudowie i przebudowie budynku Szkoły Podstawowej nr1 z oddziałami integracyjnymi w Chełmie 
Śląskim. 

8.3. MATERIAŁY

2.1. Kostka brukowa betonowa - wymagania
2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem  dopuszczenia  do  stosowania   kostki  brukowej  betonowej  w  budownictwie  drogowym  jest  
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.

2.1.2.  Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 
powinny przekraczać 2 mm .

3. Sprzęt
Ze względu na małe szerokości i powierzchnie chodników kostki brukowe układać ręcznie.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

4. Transport
Uformowane  w  czasie  produkcji  kostki  granitowe  układane  są  warstwowo  na  palecie.  Po  uzyskaniu  
wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie  
specjalne  urządzenie  pakuje  je  w folię  i  spina  taśmą stalową,  co  gwarantuje  transport  samochodami  w  
nienaruszonym stanie.
Kostki można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i 
poprzecznymi  oraz  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  „Koryto  wraz  z  profilowaniem  i  
zagęszczeniem  podłoża”.  Wskaźnik  zagęszczenia  koryta  nie  powinien  być  mniejszy  niż  0,97  według  
normalnej metody Proctora.

5.2. Podsypka cementowo - piaskowa
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712  i cement 
wg PN-B-19701.

              Stosunek cementu do piasku powinien wynosić 1:4
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do  5 cm. Podsypka powinna być 
zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

5.3. Warstwa odsączająca
Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsączająca, to jej  
wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi  „Warstwy odsączające i odcinające”.

5.4. Układanie chodnika z  kostek granitowych
Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania  
(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
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Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek 
przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa  
sztucznego  dla  ochrony  kostek  przed  uszkodzeniem  i  zabrudzeniem.  Wibrowanie  należy  prowadzić  od  
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
 Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania.

6. kontrola jakości robót
6.1. Badania w czasie robót
6.1.1. Sprawdzenie podłoża

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:

 głębokości koryta: 
 o szerokości do 3 m:  1 cm, 
 o szerokości powyżej 3 m:  2 cm,
 szerokości koryta:  5 cm.

6.1.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na  
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej SST. 

6.1.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:

 pomierzenie szerokości spoin,
 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin.

6.2. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.2.1.  Sprawdzenie równości chodnika

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 
ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny 
prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać   1,0 cm.

6.2.2. Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać            

 3 cm.
6.2.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150 
do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od 
projektowanego profilu wynoszą  0,3%.

7. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8. przepisy związane
1.PN-B-06712Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
2.PN-B-32250Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
3.BN-68/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.20
KRAWĘŻNIKI BETONOWE – CPV 45233250-6

1. WSTĘP

1.1. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
krawężników betonowych wystających na ławie betonowej z oporem przy  wykonaniem chodników z kostki 
brukowej betonowej podczas rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr1 z oddziałami 
integracyjnymi w Chełmie Śląskim. 

2. MATERIAŁY

2.1. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
 krawężniki betonowe uliczne, chodnikowe i palisada wysoka,
 piasek na podsypkę i do zapraw,
 cement do podsypki i zapraw,
 woda,
 beton  B-10 do wykonania ławy pod krawężniki.

2.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys,  pęknięć i  ubytków betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01.

2.3. Materiały na podsypkę i do zapraw
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy 
cementowo-piaskowej PN-B-06711 .
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie  
mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701.
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 .

2.4. Materiały na ławy
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować  beton klasy B 10, wg PN-B-06250.

2.5. Masa zalewowa
Szczeliny dylatacyjne wypełnić zaprawą cementowo-piaskową.

3. SPRZĘT
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4. WYKONANIE ROBÓT

4.1. Wykonanie koryta pod ławy
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 
normalnej metody Proctora.
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4.2. Wykonanie ław

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy 
stosować szalowanie.
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w 
korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z 
wymaganiami PN-B-06251 , przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione 
bitumiczną masą zalewową.

4.3. Ustawienie krawężników betonowych

4.3.1. Zasady ustawiania krawężników

Światło  (odległość  górnej  powierzchni  krawężnika  od  jezdni)  powinno  być  zgodne  z  ustaleniami  
dokumentacji  projektowej,  a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w  
przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  może być zmniejszone do 6 cm lub  
zwiększone do 16 cm.
Zewnętrzna  ściana  krawężnika  od  strony  chodnika  powinna  być  po  ustawieniu  krawężnika  obsypana  
piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
Ustawienie palisady powinno być zgodne z dokumentacja projektową, uskoki wysokości ustawienia stosować
co kilka/kilkanaście elementów.

4.3.2. Wypełnianie spoin

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem 
lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą 
cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej.
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed 
wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych 
zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.

5. Kontrola jakości robót

5.1. Badania w czasie robót

5.1.1. Sprawdzenie koryta pod ławę

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2.

5.1.2. Sprawdzenie ław

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
      a)   Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne 
odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy.

b) Wymiary ław.
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje 
wymiarów wynoszą:
- dla wysokości   10% wysokości projektowanej,
- dla szerokości   10% szerokości projektowanej.

c) Równość górnej powierzchni ław.
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 1 00 m ławy, 
trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać  
1 cm.

d) Zagęszczenie ław.
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. 

e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  2 cm na każde 
100 m wykonanej ławy.



5.1.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników

           Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:
• dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm na 

każde 100 m ustawionego krawężnika,
• dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które 

wynosi
  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,

• równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100
m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i 
przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,

• dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość.

6. ODBIÓR ROBÓT

6.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 dały wyniki pozytywne.

6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 wykonanie koryta pod ławę,
 wykonanie ławy,
 wykonanie podsypki.

7. Przepisy związane
  1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
  2. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
  3. PN-B-11111 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.  Żwir  i

mieszanka
  4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
  5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
  6. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów  i

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
  7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów  i

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe
  8. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
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