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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót dla inwestycji p.n. „BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY MUZEUM 
ETNOGRAFICZNEGO Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, NISKOPRĄDOWĄ, WOD-KAN, 
WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. BUDOWA CIĄGU PIESZO – 
JEZDNEGO ORAZ NAZIEMNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ ZEWNĘTRZNĄ, 
WEWETRZNĄ: ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, KANALIZACJĄ 
DESZCZOWĄ NA DZIAŁCE NR 1/31, OBR. 70 PODGÓRZE PRZY UL. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO 29 W 
KRAKOWIE”. 

BRYŁA, ELEWACJE. 
Projektowany budynek zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi odpowiada gabarytom i architekturze 
budynkom sąsiednim w zabudowie folwarcznej. 

UKŁAD FUNKCJONALNY 

PARTER 
Od strony południowej parteru zaprojektowano strefę przyjęcia eksponatów, pom. wstępnej konserwacji, 
pomieszczenia toalety z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, pom. techniczne dla wodomierza, schody 
na poddasze. 
Od strony północnej zaprojektowano jednokondygnacyjny magazyn o wysokim składowaniu eksponatów. 

PODDASZE 
Na II kondygnacji budynku usytuowano pomieszczenie techniczne oraz pom. socjalne i toaletę. 

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 
Powierzchnia zabudowy 338,0m² 
Powierzchnia użytkowa budynku 354,77m² 
Kubatura 2778,10m³ 
Długość budynku od ul. Babińskiego 13,00m 
Wysokość budynku w kalenicy od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku 11,44m 

Projektowany budynek magazynowy, PM, niski. 
Ilość kondygnacji naziemnych: 1/2( poddasze). 
Dach dwuspadowy, naczółkowy - kąt nachylenia połaci dachu: 45 o – powielony kat dachu istniejącego. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 

1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
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(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a 
także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 
1.4.3. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki. 
1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w 
inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.6. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.7. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.8. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.9. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
1.4.11. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
1.4.12. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu – także dziennik montażu. 
1.4.13. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.14. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.15. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.16. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
1.4.17. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.4.18. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 
2001 r. Nr 5, poz. 42 z poźn. zm.). 
1.4.19. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.20. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
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1.4.21. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do 
usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.22. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.23. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 
1.4.24. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.25. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prob związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 
1.4.26. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również rożne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.27. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.28. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
1.4.29. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
1.4.30. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
1.4.31. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
1.4.32. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.4.33. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 
340 z 16.12.2002 r., z poźn. zm.). 
1.4.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 
której Zamawiający powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 
budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i 
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.4.35. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
1.4.36. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
1.4.37. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
1.4.38. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegołowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
1.4.39. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
1.4.40. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
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uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających 
z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo 
zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski 
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
1.4.41. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie 
(zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy) zawiera opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy i w całości zostanie przekazana 
Wykonawcy. 
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało sporządzenie harmonogramu prac oraz dokumentacji 
powykonawczej 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać bledów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony 
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środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru, 
Zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 
1650 z późn. zm.). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 
pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z 
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 
się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania rożnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
2.6. Wyroby budowlane stosowane do wykonania robót muszą posiadać: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano 
za „regionalny wyrób budowlany”, 
– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
Właściwości wyrobów budowlanych oraz warunki ich przechowywania, transportu, dostawy, składowania i 
kontroli jakości muszą być zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, właściwymi normami lub aprobatami 
technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi. 
2.7. Stosowanie materiałów zamiennych 
Zamieszczone w ST nazwy własne producentów nie są wiążące dla Wykonawcy, należy je traktować wyłącznie 
jako przykładowe dla zobrazowania opisywanych parametrów i wymogów technicznych. Zamawiający 
dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń i systemów o parametrach nie gorszych niż wskazane przez 
Zamawiającego. Rozwiązania równoważne muszą zapewnić współdziałanie systemów i instalacji zgodnie z 
przewidzianymi w projekcie i funkcjonującymi u Zamawiającego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji 
projektowej parametry i wymogi techniczne przykładowych materiałów, urządzeń i systemów są parametrami 
minimalnymi, chyba że zapis mówi inaczej lub dane dotyczą gabarytów i ciężaru urządzenia. 

3. SPRZĘT 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania terenu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o 
większych gabarytach lub masie). 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 
normach i wytycznych. 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
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- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
poźniej jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
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projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881. 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych Dz.U.04.92.881. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku 
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 
przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy 
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w 
SST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
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a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
h) dokumentacje projektową, rysunki zamienneh opracowanych przez Projektanta w ramach nadzoru 
autorskiego 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych robót dodatkowych. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz 
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi końcowemu 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze końcowym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór końcowy 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru 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, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
Odbiór końcowy będzie również obejmował odbiory dokonywane przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy 
Prawo budowlane (Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Straż Pożarna) 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg 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 wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
12. protokoły instytucji, o których mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane (Państwowa Inspekcja Sanitarna,, 
Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Straż Pożarna) 
13. Prawomocną decyzję pozwolenia na użytkowanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
Obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór końcowy”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 



           
       

          
        

         
           

 
  

 

 

   
            

 
 

   
  

                      
                  
                  
                      

 
                     
                      
                        

  
  

                
               

                
              

                
           

             
                 

           
                 

          
               

                
                 

           
          

               
                

 
                 

             
     

               
  

             
             

    
          

STWIOR dla inwestycji p.n.: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY MUZEUM 
ETNOGRAFICZNEGO Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, NISKOPRĄDOWĄ, WOD-KAN, WENTYLACJĄ 
MECHANICZNĄ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. BUDOWA CIĄGU PIESZO – JEZDNEGO ORAZ 

NAZIEMNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ ZEWNĘTRZNĄ, WEWETRZNĄ: 
ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ NA DZIAŁCE NR 1/31, 

OBR. 70 PODGÓRZE PRZY UL. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO 29 W KRAKOWIE 

strona 15 

9.1. Ustalenia ogólne 
Sprawę rozliczeń finansowych będzie w sposób szczegółowy regulowała umowa pomiędzy Inwestorem, a 
Wykonawcą 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r. Nr 156 poz. 1118 z poźn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 
1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z poźn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z poźn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z 
poźn. zm.). 
10.2. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z poźn. zm.) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z poźn. zm.). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z poźn. 
zm.). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z poźn. zm.). 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
- obowiązujące normy unijne lub krajowe zgodne z technologią robót 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
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ST.01.01.00 ROBOTY ZIEMNE 

Kod CPV 45111200 

https://ST.01.01.00
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych realizowanych w obrębie terenu budowy w odniesieniu do wykonania zadania 
opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu 
wykopów pod fundamenty obiektów budowlanych kubaturowych w odniesieniu do wykonania zadania 
opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub 
modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują: 
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która powinna 
zawierać: 
– rzuty i przekroje obiektów, 
– plan sytuacyjno-wysokościowy, 
– nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 
– sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 
– wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, 
– szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu itp.). 
1.4.2. Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia 
warstwy ziemi urodzajnej. 
1.4.3. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.4. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.5. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.6. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują 
zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc 

ponad 0,2 Mpa; wymaga użycia środków wy buchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do 
odspojenia. 
1.4.7. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 
kubaturowego. 
1.4.8. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania 
nasypów, położone poza terenem budowy. 
1.4.9. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym 
obiektem. 
1.4.10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 
gdzie: 
pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 
normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służą ca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3). 
1.4.11. Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 
gdzie: 
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety SST. 
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w STT będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie niezbędne 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposóbu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
3) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
4) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
5) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku. 
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Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze 
oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków. 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora 
nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa administracji państwowej i lokalnej 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA 
2.1. 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. 
2.1. Zasady wykorzystania gruntów 
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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 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Wykopy poniżej powierzchni terenu można prowadzić przy użyciu sprzętu mechanicznego przy zachowaniu 
szczególnej ostrożności ze względu na sąsiedztwo istniejących budynków i istniejące uzbrojenie terenu. Ostatnie 
30 cm gruntu zdjąć ręczne, aby nie uszkodzić podłoża pod posadowienie budynku. W bezpośredniej bliskości 
istniejących budynków prace ziemne prowadzić ręcznie uważając, żeby nie pogorszyć geotechnicznych 
warunków ich posadowienia podczas prowadzeni prac. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane 
na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5 1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć 
przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów 
powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót 
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny 
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10 cm. Różnice w 
stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i – 3 cm. 
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a krawędzie 
wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 
tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy 
pomiarze łatą 3-metrową. 
5.3. Odwodnienia robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 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 
6 1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
6.1.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 
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- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- zabezpieczenie wyjść z istniejącego budynku od strony dziedzińca 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarówo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
· właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
· właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania 
robót określono w pkt. 6.1. 
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3. 
Tablica 3 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 

2 

Pomiar szerokości wykopu ziemnego 

Pomiar szerokości dna wykopu 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub 
niwelatorem, w odstępach co 20 m 

3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu 
ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni wykopu 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadu podłużnego powierzchni 
wykopu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m oraz w 
punktach wątpliwych 

6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego 
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 10 cm. 
6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych 
o więcej niż –3 cm lub +1 cm. 
6.3.4. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 
wyrażonego tangensem kąta. 
6.3.5. Równość dna wykopu Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą 
przekraczać 3 cm. 
6.3.6. Równość skarp Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm. 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
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Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu 
na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
7 OBMIAR ROBÓT 
7 1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ”Wymagania ogólne” 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9 1 Ustalenia ogólne 
Ogólne zasady płatności za roboty podano w ”Wymagania ogólne” 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy 
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane -- Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
2. PN-B-04452:2002 Geotechnika -- Badania polowe 
3. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania próbek gruntu. 
4. PN-60/B-04493 Grunty budowlane -- Oznaczanie kapilarności biernej. 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
6. PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne. 
10.2.Inne dokumenty 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi 
zmianami . 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych 
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ST.01.02.01 BETONOWANIE - BETONOWANIE 
KONSTRUKCJI BETONOWYCH I 

ŻELBETOWYCH 

(Kod CPV 45262311-4) 

https://ST.01.02.01
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych w 
odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.2. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 
oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem betonowych i żelbetowych w 
obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

- przygotowaniem mieszanki betonowej, 

- wykonaniem rusztowań, 

- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 

- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

- pielęgnacją betonu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a także podanymi poniżej: 

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez 
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

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

Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod konstrukcji 
wszystkich względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia 
wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 

Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania 
próbek betonowych. 
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Klasa betonu – wg PN EN 206.1 Klasa wytrzymałości na ściskanie C8/10 do C100/115 - C Minimalna 
wytrzymałość charakterystyczna oznaczona na próbkach walcowych (w MPa) /Minimalna wytrzymałość 
charakterystyczna oznaczona na próbkach sześciennych (w MPa) 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie R G – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, 
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-EN 12300-3:2001. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
wykonywanych na tej budowie podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

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

Wszystkie materiały do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2. Składniki mieszanki betonowej 

2.2.1.Cement - wymagania i badania 

Do wykonania betonów klasy B30 i B40 powinien być stosowany cement portlandzki CEM I (bez dodatków), 
niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spełniający wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane cementy powinny 
charakteryzować się następującym składem: 

- zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C 3 S) do 60%, 

- zawartość alkaliów do 0,6%, 

- zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%, 

- zawartość C 4 AF + 2 x C 3 A ≤ 20%, 

- zawartość glinianu trójwapniowego C 3 A ≤ 7%. 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed użyciem 
cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę obejmującą: 

- oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1 

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3 

- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3 

- sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w 
wodzie. 

Wyniki badań powinny spełniać następujące wymagania: 

- początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut 

- koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz. 
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- oznaczenie zmiany objętości: nie więcej niż 8 mm 

Nie dopuszcza się występowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejącym, większej niż 
20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. 
Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy 
wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 

Magazynowanie: 

- cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym 
dachu i ścianach); 

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycznego 
załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości 
cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do 
czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 
ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, 
zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być 
użyty do betonu po okresie: 

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

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

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w 
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.2.2. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu oddzielnie składowane, na umocnionym i czystym 
podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

Kruszywa grube powinny spełniać wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie 
dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a 
nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego, 

- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 
do kierunku betonowania. 

Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o 
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce badawczej 
wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i 
bazaltowych. 

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
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- zawartość pyłów mineralnych - do 1%, 

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

- wskaźnik rozkruszenia: 

- dla grysów granitowych - do 16%, 

- dla grysów bazaltowych i innych - do 8%, 

- nasiąkliwość - do 1,2%, 

- mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%, 

- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 

- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywoływać 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

- zawartość związków siarki - do 0,1 %, 

- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 

- zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej. 

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

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

- do 0,25 mm - 14÷19%, 

- do 0,50 mm - 33÷48%, 

- do 1,00 mm - 53÷76%. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

- zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 

- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywoływać 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

- zawartość związków siarki - do 0,2%, 

- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 

- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej, 

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym: 

- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999, 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-7:2000, 

- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanie-czyszczeń obcych, 
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- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN 
933-10:2002. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań 
wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w 
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i 
PN-EN 933, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie 
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności 
kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu. 

2.2.3. Woda 

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

- napowietrzającym, 

- uplastyczniającym, 

- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

- napowietrzająco-uplastyczniających, 

- przyśpieszająco-uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budow-lanej lub Instytut Dróg i 
Mostów oraz posiadać atest producenta. 

2.3. Beton 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następujące wymagania: 

- nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, 

- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% 
po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, 

- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. 
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 
jamistości. 
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Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 
urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym 
do 16 mm. 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o ustalonym 
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, 
ilość piasku, 

- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie 
charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego 
mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych 
wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości 
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości 
wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

- 400 kg/m3 - dla betonu klas B-25 i B-30, 

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B-35 i wyższych. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach 
naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10 st. C), 

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

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN 206-1:2003 nie 
powinna przekraczać: 

- wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

- wartości 3,5÷5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm, 

- wartości 4,5÷6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu 
kruszywa do 16 mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem 
K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy 
wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania: 

- metodą Ve-Be, 

- metodą stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określony-mi w normie PN-EN 
206-1:2003 nie mogą przekraczać: 

- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

- ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. 
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Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót betonowych 

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

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

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

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

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

- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 

2.5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych 

Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, 
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem 
promieni słonecznych. 

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w 
temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub 
drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót betonowych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Do wykonywania robót betonowych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 

3.2.1. Dozowanie składników 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane wagowo. 

3.2.2. Mieszanie składników 
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Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosować mieszarek wolnospadowych). 

3.2.3.Transport mieszanki betonowej 

Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki samochodowe (tzw. 
„gruszki”). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 

3.2.4. Podawanie mieszanki 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. 
Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 
10 m. 

3.2.5.Zagęszczanie 

Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z 
buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia krzyżującymi się w płaszczyźnie 
poziomej. 

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

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 4 

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu - wg PN-EN 197-1:2002 

• Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002. 

• Masa worka z cementem powinna wynosić 50±2 kg. Kolory rozpoznawcze worków oraz napisy na workach 
powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2002. 

• Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy 
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do ładowania i wyładowania cementu. Cement 
wysyłany luzem powinien mieć identyfikator zawierający dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002. 

• Do każdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy zawierający dane oraz 
sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197-1:2002. 

4.3. Magazynowanie kruszywa 

Kruszywo należy przechowywać na dobrze zagęszczonym i odwodnionym podłożu w warunkach 
zabezpieczających je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas 
petrograficznych, asortymentów, marek i gatunków. 

4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej 

4.4.1. Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w składzie masy 
w stosunku do stanu początkowego. 

Masę betonową można transportować mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). Ilość gruszek należy 
dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 



           
       

          
        

         
           

 
  

 

 

            
    

             
               

          

         

         

         

 

     

     

              
           

             
 

     

           
         

      

        

       

       

       

             

      

       

      

           
        

          

      

       

             

STWIOR dla inwestycji p.n.: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY MUZEUM 
ETNOGRAFICZNEGO Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, NISKOPRĄDOWĄ, WOD-KAN, WENTYLACJĄ 
MECHANICZNĄ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. BUDOWA CIĄGU PIESZO – JEZDNEGO ORAZ 

NAZIEMNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ ZEWNĘTRZNĄ, WEWETRZNĄ: 
ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ NA DZIAŁCE NR 1/31, 

OBR. 70 PODGÓRZE PRZY UL. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO 29 W KRAKOWIE 

strona 34 

twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie 
samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 

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

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 5. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowań i 
rusztowań. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego 
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 

- wybór składników betonu, 

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

- sposób transportu mieszanki betonowej, 

- kolejność i sposób betonowania, 

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

- sposób pielęgnacji betonu, 

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

- zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

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

- prawidłowość wykonania zbrojenia, 

- zgodność rzędnych z projektem, 

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

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, 
warstw izolacyjnych, itp., 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję 
(kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 

5.3. Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 
produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 

- ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 

- ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy 
dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

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

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga 
się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

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

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

- w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami 
wgłębnymi, 

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

- przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować wibratory 
wgłębne. 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej 
niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
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- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować powoli w stanie 
wibrującym, 

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 

- belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 s., 

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 
1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały 
martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
Projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów 
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać 
bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 
powietrza jest wyższa niż 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

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

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5 st. C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga to zgody 
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki 
betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35 st. C. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy wówczas zabezpieczyć 
miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

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

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

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w 
dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008-1:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do 
chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

5.6. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

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

- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

- wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie 
przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu 
deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

5.7. Rusztowania 

Rusztowania należy wykonać na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawcę w 
ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania mogą być wykonane z elementów 
drewnianych lub stalowych. 

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu geometrycznego i 
bezpieczeństwo konstrukcji. 

Wykonanie rusztowań powinno uwzględniać „podniesienie wykonawcze” związane za strzałką konstrukcji oraz 
ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru układanego betonu. 

Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegółowe rysunki robocze rusztowań. 

Całkowita rozbiórka rusztowań może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości wymaganej przez PN-
B-06251. Rusztowanie należy rozbierać stopniowo, pod ścisłym nadzorem, unikając jednoczesnego usunięcia 
większej liczby podpór. Terminy rozdeskowania konstrukcji należy ustalić według PN-B-06251. 

5.8. Deskowania 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać 
według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-
wytrzymałościowych. 

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 
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Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i 
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 

- szybkość betonowania, 

- sposób zagęszczania, 

- obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

- zapewniać odpowiednią szczelność, 

- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć 
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki,gdzie nie można 
zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i 
poprzecznic. 

Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane w 
deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. 

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

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 6. 

6.2. Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać 
próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 

- 1 próbka na 100 zarobów, 

- 1 próbka na 50 m betonu, 

- 3 próbki na dobę, 

- 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, 
należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
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Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza 
się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie 
późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym 
niż od 28 dni. 

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i 
zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą 
PN-EN 206-1:2003. 

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN 
206-1:2003. 

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 
próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w 
warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba próbek reprezentujących daną 
partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. 

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania 
obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o 
grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 

Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-
1:2003. 

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria 
lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 
przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

– badanie składników betonu, 

– badanie mieszanki betonowej, 

– badanie betonu. 

Zestawienie wymaganych badań wg PN-EN 206-1:2003: 
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Rodzaj badania Metoda badania Termin lub częstość 
według badania 

SKŁADNIKI 
BETONU 

1) Badanie cementu – czasu 
wiązania – stałość objętości – 
obecności grudek – 
wytrzymałości 

PN-EN 196-3:2006 

j.w. PN-EN 196-
6:1997 PN-EN 196-
1:2006 

Bezpośrednio przed 
użyciem każdej 
dostarczonej partii 

2) Badanie kruszywa – składu 
ziarnowego – kształtu ziaren – 
zawartości pyłów – 
zawartości 

zanieczyszczeń – wilgotności 

PN-EN 933-1:2000 
PN-EN 933-3:1999 
PN-EN 933-9:2001 
PN-EN 933-7:2000 
PN-EN 1097-6:2002 

j.w. 

3) Badanie wody PN-EN 1008-1:2004 Przy rozpoczęciu robót i 
w przypadku 
stwierdzenia 
zanieczyszczenia 

4) Badanie dodatków i 
domieszek 

PN-EN 480 i 
Aprobata Techniczna 

MIESZANKA 
BETONOWA 

Urabialność PN-EN 206-1:2003 

Konsystencja j.w. 

Zawartość powietrza j.w. 

Przy rozpoczęciu robót 

Przy projektowaniu 
recepty i 2 razy na 
zmianę roboczą 

j.w. 

BETON 1) Wytrzymałość na ściskanie na 
próbkach 

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

2) Wytrzymałość na ściskanie – 
badania nieniszczące 

PN-B-06261 W przypadkach 

technicznie 

uzasadnionych 

3) Nasiąkliwość PN-EN 206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 

3 razy w okresie 

wykonywania 

konstrukcji i raz 

na 5000 m3 betonu 

4) Mrozoodporność j.w. j.w. 

5) Przepuszczalność wody j.w. j.w. 

6.3. Kontrola deskowań i rusztowań 
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Badania elementów rusztowań należy przeprowadzić w zależności od użytego materiału zgodnie z: 

- PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementów stalowych, 

- PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych. 

Każde deskowanie powinno być odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny być: 

- klasy drewna i jego wady (sęki) 

- szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych 

- poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu. 

Dopuszcza się następujące odchyłki deskowań w stosunku do wielkości założonych w projekcie 
technologicznym deskowań: 

a) rozstaw żeber ± 0,5%, lecz nie więcej niż o 2 cm, 

b) odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%, 

c) różnice w grubości desek ± 0,2 cm, 

d) odchylenie ścian od pionu o ± 0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm, 

e) wybrzuszenie powierzchni o ± 0,2 cm, na odcinku 3 m, 

f) odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betonowych): 

- 0,2% wysokości, lecz nie więcej niż - 0,5 cm, 

- - 0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż + 0,5 cm. W każdym rusztowaniu w czasie odbioru należy 
sprawdzić: 

- rodzaj materiału (klasę drewna - nie należy stosować do rusztowań klasy niższej niż K27), 

- łączniki i złącza, 

- poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzie dolne, 

- efektywność stężeń, 

- przygotowanie podłoża i sposób przekazywania nacisków na podłoże. 

Rusztowania i deskowania powinny być przedmiotem bieżącej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w 
czasie betonowania oraz demontażu (sprawdzenie wpływu zdjęcia rusztowań i deskowań na odkształcenia 
konstrukcji nośnej). 

6.4. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji żelbetowych zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” wynoszą: 

a) Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 

±5mm – na 1,0m wysokości 

±20mm – na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 

±15mm – w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupach podtrzymujących stropy 
monolitycznie; 
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b) Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu: 

±5mm – na 1,0m płaszczyzny w dowolnym kierunku 

±15mm – na całą płaszczyznę 

c) Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m z wyjątkiem powierzchni 
podporowych: 

±4mm – powierzchnie boczne i spodnie 

±8mm – powierzchnie górne 

d) ±20mm – odchylenie długości lub rozpiętości elementów 

e) ±8mm – odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego 

f) ±5mm – odchylenie w rzędnych powierzchni dla innych elementów 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót betonowych 

Objętość konstrukcji betonowej lub żelbetowej oblicza sić w m3 (metr sześcienny). Do obliczenia ilości 
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje się wymiary według dokumentacji projektowej. Z kubatury nie 
potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 8 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że roboty betoniarskie zostały 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową). 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W takim 
przypadku należy ustalić zakres prac koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego 
zakresu prac należy przedstawić je do ponownego odbioru. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

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

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
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Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli taką formę 
przewiduje. 

8.4. Odbiór końcowy (końcowy) 

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

Odbiór końcowy przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót betoniarskich (szczegółowej), opracowanej dla 
odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny konstrukcje nie powinny być odebrane. W takim przypadku 
należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania konstrukcji w 
stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagń nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości konstrukcji zamawiający 
może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w 
stosunku do ustaleń umownych. 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie 
wykonany element konstrukcyjny, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
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- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub żelbetowej po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór końcowy (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do 
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady 
w wykonanych robotach betoniarskich. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TO 
WARZYSZĄC YC H 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 
45000000-7, pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub żelbetowych lub kwoty ryczałtowe 
uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu, 

- montaż rusztowań z pomostami i deskowań, 

- przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcję oraz z 
zagęszczeniem i pielęgnacją, 

- wykonanie przerw dylatacyjnych, 

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie potrzebnych 
zakotwień, marek, rur itp., 

- demontaż deskowań, rusztowań i pomostów wraz z ich oczyszczeniem, 

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, materiałów rozbiórkowych i 
urządzeń, 

- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 
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- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmuje podatku 
VAT. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy 

1. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 

2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu. 

3. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 

4. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia. 

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

6. PN-EN 197-1:2002/A 1:2005 - jw. -

7. PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 

8. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 1: Metody pobierania próbek. 

9. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 2: Metody pomniejszania 
próbek laboratoryjnych. 

10. PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 3: Procedura i terminologia 
uproszczonego opisu petrograficznego. 

11. PN-EN 932-3:1999/A1:2004 - jw. -

12. PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 5: Wyposażenie 
podstawowe i wzorcowanie. 

13. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 6: Definicje 
powtarzalności i odtwarzalności. 

14. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 1: Oznaczenie składu 
ziarnowego -Metoda przesiewowa. 

15. PN-EN 933-1:2000/A1:2006 - jw. -

16. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 2: Oznaczenie składu 
ziarnowego -Nominalne wymiary otworów sit ba-dawczych. 

17. PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 3: Oznaczanie kształtu ziaren za 
pomocą wskaźnika płaskości. 

18. PN-EN 933-3:1999/A1:2004 - jw. -

19. PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie kształtu 
ziaren -Wskaźnik kształtu. 

20. PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 5: Oznaczenie procentowej 
zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych. 

21. PN-EN 933-5:2000/A1:2005 - jw. -

22. PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 6: Ocena właściwości 
powierzchni -Wskaźnik przepływu kruszyw. 
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23. PN-EN 933-6:2002/AC:2004 - jw. -

24. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 7: Oznaczenie zawartości 
muszli -Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych. 

25. PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8: Ocena zawartości drobnych 
cząstek -Badanie wskaźnika piaskowego. 

26. PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 9: Ocena zawartości drobnych 
cząstek -Badanie błękitem metylenowym. 

27. PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 10: Ocena zawartości 
drobnych cząstek - Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza). 

28. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 3: Oznaczanie 
gęstości nasypowej i jamistości. 

29. PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: Oznaczanie 
gęstości ziaren i nasiąkliwości. 

30. PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 - jw. -

31. PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 - jw. -

32. PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 - jw. -

33. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 

34. PN-EN 12620:2004/AC:2004 - jw. -

35. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 
wymagania. 

36. PN-EN 934-2:2002/A 1:2005 - jw. -

37. PN-EN 934-2:2002/A2:2006 - jw. -

38. PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 1: Beton wzorcowy i 
zaprawa wzorcowa do badania. 

39. PN-EN 480-1:2006(u) - jw. -

40. PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 2: Oznaczanie czasu 
wiązania. 

41. PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 4: Oznaczanie ilości 
wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 

42. PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 5: Oznaczanie 
absorpcji kapilarnej. 

43. PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 6: Analiza w 
podczerwieni. 

44. PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badań. Część 8: Oznaczanie 
umownej zawartości suchej substancji. 

45. PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 10: Oznaczanie 
zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 
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46. PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 12: Oznaczanie 
zawartości alkaliów w domieszkach. 

47. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Część 1: Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do beto-nu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

48. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

49. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 - jw. -

50. PN-EN 206-1:2003/A1:2005 - jw. -

51. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 - jw. -

52. PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, ocena i 
badanie wytrzymałości na ściskanie. 

53. PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania nieniszczące - Oznaczanie liczby 
odbicia. 

54. PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 - jw. -

55. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 3: Oznaczanie siły wyrywającej. 

56. PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 4: Oznaczanie prędkości fali 
ultradźwiękowej. 

57. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez zastąpienia) 

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

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

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

61. PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 

62. PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń. Terminologia podsta-wowa. 

63. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 1: Określenia, podział i główne 
parametry. 

64. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 2: Rusztowania stojakowe z rur 
stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 

65. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania ramowe. 

66. PN-EN 74-1:2006(u) Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. 
Część 1: Złącza do rur - Wymagania i metody badań. 

67. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Terminologia. 

68. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Wymagania. 

69. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Badania. 

70. PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie 
jakości. 
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10.2. Ustawy 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087). 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z poźn. zm.) 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

10.3. Rozporządzenia, instrukcje i inne dokumenty 

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

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, 
poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-
7, wydanie II OWEOB Promocja - 2005 rok. 

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, wydanie ITB nr 240/82. 

– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją alkaliczną betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 
wydanie ITB nr 306/91. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady – 1990 rok. 
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ST.01.02.02 BETONOWANIE - ZBROJENIE 
KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH 

Kod 45262310 

(Przygotowanie i montaż zbrojenia) 

https://ST.01.02.02


           
       

          
        

         
           

 
  

 

 

 
     

    

           
             

            

     

             

              
             

             
    

      

           
     

            
  

      

      

         

    

              
      

               

            
 

      

              
               

     

              
    

   

     

            
               

       

STWIOR dla inwestycji p.n.: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY MUZEUM 
ETNOGRAFICZNEGO Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, NISKOPRĄDOWĄ, WOD-KAN, WENTYLACJĄ 
MECHANICZNĄ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. BUDOWA CIĄGU PIESZO – JEZDNEGO ORAZ 

NAZIEMNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ ZEWNĘTRZNĄ, WEWETRZNĄ: 
ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ NA DZIAŁCE NR 1/31, 

OBR. 70 PODGÓRZE PRZY UL. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO 29 W KRAKOWIE 

strona 50 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach 
budownictwa inżynieryjnego w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

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. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 

Zbrojenie niesprężajace – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w sposób 
czynny. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7. 

2. MATERIAŁY 

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

2.1. Stal zbrojeniowa 

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu 
stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku RB500 
W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b. 
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2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-
041115) o następujących parametrach: 

– granica plastyczności Re (min) w MPa 500 

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550 

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490 

– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375 

– wydłużenie (min) w % 10 

– zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o następujących parametrach: 

– średnica pręta w mm 6÷32 

– granica plastyczności Re (min) w MPa 355 

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 490 

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355 

– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 295 

– wydłużenie (min) w % 20 

– zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o następujących parametrach: 

– średnica pręta w mm 5,5÷40 

– granica plastyczności Re (min) w MPa 240 

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 370 

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240 

– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200 

– wydłużenie (min) w % 24 

– zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. 

Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o następujących parametrach: 

– średnica pręta w mm 5,5÷40 

– granica plastyczności Re (min) w MPa 220 

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 310 

– wydłużenie (min) w % 22 

– zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. 
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Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym 
okiem. 

2.1.3. Wymagania przy odbiorze 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane: 

- nazwa wytwórcy, 

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 

- numer wytopu lub numer partii, 

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 

- masa partii, 

- rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej 
wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

- znak wytwórcy, 

- średnica nominalna, 

- znak stali, 

- numer wytopu lub numer partii, 

- znak obróbki cieplnej. 

2 2 Drut montażowy 

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

2 3 Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe 
muszą być przymocowane do prętów. 

3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

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

4 TRANSPORT 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „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 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.1. Organizacja robót 

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

5.2. Przygotowanie zbrojenia 

5.2.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-
10042 , a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

5.2.2. Czyszczenie prętów 

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 
Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić 
preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź 
też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 

Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. 

Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

5.2.3. Prostowanie prętów 

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

5.2.4. Cięcie prętów zbrojeniowych 

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

5.2.5. Odgięcia prętów, haki 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10d 
dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d 
≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty 
zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
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Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. 
Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

5 3 Montaż zbrojenia 

5.3.1. Wymagania ogólne 

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

- 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 

- 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 

- 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 

- 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

5 3 2 Montowanie zbrojenia 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 

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

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 
strzemionami, a pozostałych prętów - na przemian. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 
podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 

- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
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- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 

próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 

- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych 
miejsc kręgu. 

Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. 

Usytuowanie prętów: 

- otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości 
otuliny, 

- rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 

- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 

- długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 

- miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 

Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w przekroju 
poprzecznym). 

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 
3%, 

- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym 
pręcie, 

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

- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7 1 Jednostka obmiarowa 

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

8 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8 1 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
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Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

8 2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8 2 1 Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, 

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

8 2 2 Zakres robót 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 
potwierdzone przez niego dokumenty. 

8 3 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania 
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 

- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

- rozstawu strzemion, 

- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt 8. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9 1 Cena jednostkowa Cena jednostkowa obejmuje: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 

- łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”, 

- montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją projektową i 
niniejszą ST, 

- wykonanie badań i pomiarów, 

- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza 
teren budowy. 
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10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. IDT-ISO 6935-1:1991 

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 

IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane 

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania Poprawki 
PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999 

PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 2. 
BI 8/92 poz. 38 Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17 

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie. 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-
84023-06/A1:1996Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. 

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 10 2 Inne 
dokumenty i instrukcje 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 

– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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ST.01.03.00 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE 

(Kod CPV 45260000-7) 

https://ST.01.03.00
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót hydroizolacyjnych w budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 
wymagań ogólnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 
oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
izolacji hydroizloacyjnych 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 

Podłoże - element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja. 

Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów 
powierzchni podłoża. 

Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 

Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność powłoki 
ochronnej. 

Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 

Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje wykonywane w części 
podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyżej zwierciadła wody gruntowej, w gruntach 
przepuszczalnych. 

Izolacje wodochronne części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy: 

1) budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i 
uwarstwionych, 

2) fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są położone poniżej zwierciadła wody 
gruntowej, bez względu na rodzaj otaczającego gruntu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót hydroizolacyjnych 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
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1.5. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 

Dokumentację robót hydroizolacyjnych budynku stanowią: 

– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla 
przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, 
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 
poz. 664), 

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

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

Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w częściach podziemnych i 
przyziemiach budynków powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano 
za „regionalny wyrób budowlany”, 

– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
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2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót hydroizolacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, projekcie ). 

2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powłokowych 

-GRUNT IMBERAL AQUAROL 

MASA POLIMEROWO BITUMICZNA OKOPLAST 2K GR. 4-5 mm 

-ZAPRAWA MINERALNA RUREDIL RUREWALL RZ 

Warstwy zgodnie z PW 

2.2.2 Polistyren ekstrudowany / styropian do styczności z gruntem 

Zastosowanie 

Płyty ze polistyrenu ekstrudowanego stosuje się jako izolację cieplną ścian fundamentów, z izolacją 
przeciwwodną, silnie obciążonych, gdzie nie występuje parcie hydrostatyczne na powierzchni płyty oraz jako 
termoizolację elementów przyziemia budynków i cokołów. 

Właściwości 

- Wytrzymałość na zginanie: ≥ 250 kPa 

- Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: ≥ 200 kPa 

- Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych (23oC, 50% wilgotności względnej) : 
± 0,2% 

- Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu : ≤ 2% 

- Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji: ≤ 5% 

- Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temp.: ≤ 5% 

- Klasa reakcji na ogień: E 

- Współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,035 W/mK 

- Opór cieplny dla grubości płyty 50mm: 1,40 RD [m2K/W] 

- Opór cieplny dla grubości płyty 100mm: 2,85 [m2K/W] 

Całość obłożyć folią kubełkową wg załączonych rysunków oraz projektu wykonawczego. 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 

Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

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

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

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
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– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów, 

– niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy o 
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami), 
posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu 
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami), 

– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i 
preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami), 

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

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót hydroizolacyjnych części podziemnych i przyziemi budynków 
materiałów izolacyjnych nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych 

Wszystkie wyroby do robót hydroizolacyjnych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni 
słonecznych. 

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poni żej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być 
układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Rolki papy 
powinny być ustawione pionowo, a nie poziomo. 

Przy składowaniu i przechowywaniu wyrobów zawierających łatwopalne rozpuszczalniki należy zachować 
przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót hydroizolacyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne 
dla brygad roboczych wykonujących hydroizolację. 
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Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta wyrobów hydroizolacyjnych. 

Do wykonywania robót hydroizolacyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 

a) do przygotowania podłoża - młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia 
hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, 
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 

b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, betoniarki, 

c) do nakładania izolacji z mas powłokowych - pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie, mechaniczne 
natryskiwacze materiałów izolacyjnych, 

d) do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach - nożyczki, nożyce, noże, 

e) do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem, 

f) do układania materiałów rolowych - urządzenia służące do odwijania materiałów izolacyjnych z rolek. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów hydroizolacyjnych 

Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego lub innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek 
zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, 
wciągniki, wózki. 

Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiały rolowe należy ustawiać równomiernie obok siebie na 
całej powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie 
przewozu. 

Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umożliwiać 

zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem 
mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, 
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 

Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić w szczelnych i 
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach chemicznych 
lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 

Transport materiałów hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie 
może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 

5.2. Warunki przystąpienia do robót hydroizolacyjnych 
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Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części podziemnej i przyziemiu budynku można przystąpić po 
zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw 
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod roboty izolacyjne a także kontroli materiałów. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje 

5.3.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania i przygotowania podłoży 

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje się na podłożach: 

– betonowych lub żelbetowych monolitycznych, 

– murowanych z kamienia, cegły ceramicznej budowlanej pełnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczków 
betonowych, 

– z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym. 

Podłoża pod hydroizolacje powinny spełniać następujące wymagania ogólne: 

– powinny być nośne i nieodkształcalne, 

– powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka cementowego, bez 
kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy usunąć, wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować 
przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i rysy o 
szerokości większej niż 2 mm wypełnić zaprawą naprawczą zalecaną przez producenta wyrobów 
hydroizolacyjnych), 

– połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane fasety o promieniu nie 
mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od 
krawędzi (sposób ich wykonania powinien być zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie 
technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych), 

- podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagań 
producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej), 

- odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w aprobacie technicznej lub 
karcie technicznej podłoże należy zagruntować roztworem do gruntowania właściwym dla rodzaju nakładanej 
warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta, 
a powłoka gruntująca powinna być równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazywać dobrą przyczepność do 
podłoża. 

5.3.2. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży betonowych i żelbetowych 

Podłoża betonowe i żelbetowe, w celu zapewnienia prawidłowej współpracy z hydroizolacją, powinny być 
wykonane z następujących klas betonu: 

- B-7,5 przy izolacji z materiałów bitumicznych, 

- B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych, 

- B-20 przy izolacji z laminatów z tworzyw sztucznych, powłokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz w 
przypadku stosowania do izolacji preparatów penetrujących. 

Do gruntowania podłoży betonowych wykonanych na płytach styropianowych nie wolno stosować roztworów 
zawierających rozpuszczalniki. 

5.3.3. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży murowanych 
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Wyroby murowe w podłożu murowanym powinny mieć wytrzymałość co najmniej 15 MPa, a mur należy 
wykonać na zaprawie cementowej. 

Podłoże murowane należy przygotować odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami 
producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypełnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy 
cementowej, a następnie zagruntowanie powierzchni. 

5.4. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych 

Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w instrukcji 
producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczęściej temperatury powietrza i 
podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie niższe niż +5°C i nie wyższe od +35°C. Jednocześnie 
temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy. 

Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami określonymi przez producenta 
stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym nasłonecznieniu i wilgotności powietrza 
przekraczającej 85%. W przypadku konieczności wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjających 
warunków atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotność powietrza roboty należy 
przeprowadzać pod namiotem, stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru 
dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni. 

Roboty hydroizolacyjne podziemnych części budynków znajdujących się poniżej poziomu gruntu należy 
prowadzić w wykopach o szerokości nie mniejszej niż 60 cm. Jeżeli głębokość wykopu przekracza 1,00 m, to 
wykop należy wykonać ze skarpami (2,00 m dla skał zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o 
ścianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zależy od kategorii gruntu danego 
miejsca. 

Przed nałożeniem izolacji wodochronnej poniżej poziomu terenu należy obniżyć poziom zwierciadła wody 
gruntowej do co najmniej 30 cm poniżej najniższego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy 
hydroizolacji. Obniżony poziom zwierciadła wody należy utrzymać przez cały okres wykonywania robót 
hydroizolacyjnych bądź do czasu zabezpieczenia izolacji warstwą dociskową. 

5.5. Wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych części 
podziemnych i przyziemi budynków 

5.5.1. Wymagania ogólne 

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB część C: „Zabezpieczenia i 
izolacje.” Zeszyt 5: „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków” izolacje 
przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny spełniać następujące 
wymagania ogólne: 

- stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub pary wodnej 
(występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. wad jest niedopuszczalne), 

- ściśle przylegać do izolowanego podłoża - nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka, bez 
lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń, 

- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację pionową, 

- rodzaj, grubość i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna być każdorazowo projektowana, 
przy uwzględnieniu istniejących warunków gruntowo-wodnych panujących w miejscu posadowienia budynku 
oraz jego poziomu posadowienia, 

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych należy na bieżąco (w trakcie nakładania każdej warstwy 
izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału tzn. aplikować jedno opakowanie gotowego wyroby na wcześniej 
wydzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoża, 
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- izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej poziomu okalającego terenu i 
zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod izolację, 

- niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów oddziałujących na siebie w 
sposób destrukcyjny, 

- miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny być 
uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie, 

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być zastosowane odpowiednie 
zabezpieczenia np. specjalne taśmy lub wkładki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wkładki 
powinny być wykonane z tego samego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny). 

5.5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych 

Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z następujących wyrobów 
hydroizolacyjnych: 

- mas hydroizolacyjnych, 

- pap asfaltowych, 

- folii z tworzyw sztucznych. 

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” ITB część C. Zeszyt 5 wymagania 
szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w części podziemnej i przyziemiu 
budynku są następujące: 

– izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej fundamentów, liczba układanych 
warstw powinna być zgodna z dokumentacją projektową, ale nie mniejsza niż 2, a łączna grubość tych warstw 
powinna wynosić co najmniej 2 mm, 

– przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas 
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy osłonowej na powierzchni takiej izolacji, przed 
zasypaniem jej gruntem, 

– wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych są takie same jak dla 
izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, różnica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilości jej 
warstw, 

– izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoża powinny być dodatkowo uszczelniane 
w miejscach zamocowań, 

– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami można traktować jako warstwy przeciwwilgociowe, jeżeli 
zapewniono szczelność na zakładach tych folii, skutecznie uszczelniono krawędź poziomą folii na powierzchni 
ściany, rozwiązano uszczelnienie w miejscach załamań izolacji oraz w rejonie połączenia z izolacją poziomą; 
przy braku szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, folie takie można traktować jedynie jako dodatkowe 
warstwy drenażowe. 

5.5.3. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych 

Należy ściśle przestrzegać instrukcji wybranego producenta 

5.6. Roboty termoizolacyjne 

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt termoizolacyjnych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. 
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Do wykonania robot termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrznosuchym. 

Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie 
robot w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robot bez procesów mokrych. 

Warstwy ocieplające winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą wodną w czasie 
użytkowania budynku, bądź z innych źródeł. 

Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty w warstwie pojedynczej 
powinny być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź mijankowo przy większej ilości warstw płyt. 

Do łączenia materiałów izolacyjnych z sobą i podłożem można stosować łączniki mechaniczne, zaprawy 
cementowe, lepiki i kleje w zależności od rodzaju podłoża. Składniki spoiw nie powinny zawierać składników 
działających szkodliwie na materiał izolacyjny i na podłoże. 

Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy bezwzględnie 
zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi lub źródłami ciepła. 

Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej temperaturze. 

Wykonanie robót 

W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, bądź technologia wykonania 
ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, można zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie 
zaprawy klejowej. 

W zależności od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiał ocieplenia i 
odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gęstość i sposób kotwienia musi zapewnić bezpieczne przeniesienie 
przewidywanych obciążeń. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek współczynnika 
wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenia wyrywające musi być odpowiednio 
większe od wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. Producenci systemów 
ociepleniowych szczegółowo określają w instrukcjach montażu technologię wykonania robot. 

Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. 

Ocieplanie posadzek i stropów należy wykonywać na równej powierzchni w sposób ciągły bez przyklejania (lub 
z przyklejaniem, jeżeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno być położone na 
warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Płyty materiału 
izolacyjnego na całej ocieplanej powierzchni powinny ściśle do siebie dochodzić i nie tworzyć widocznych 
spoin niezależnie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni. 

Mostki powinny być starannie ocieplone materiałami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacją projektową i 
detalami. Zaleca się aby opór cieplny był w przybliżeniu równy jak dla samej przegrody. 

Mostki powinno ocieplać się od zewnątrz. Ocieplanie od wewnątrz dopuszcza się tylko wtedy, gdy jest to 
jedynie możliwe rozwiązanie 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych podziemnych części i przyziemi budynków 

Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowanego podłoża. 

6.2.1. Badania materiałów 
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Materiały hydroizolacyjne użyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

– w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów hydroizolacyjnych, 

– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów, 

– terminy przydatności podane na opakowaniach. 

6.2.2. Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży: 

– betonowych – zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość i równość podkładów, czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, dopuszczalna wilgotność i temperatura podłoża, zabezpieczenie antykorozyjne wystających 
elementów metalowych, 

– murów z cegły, kamienia i bloczków betonowych – zgodność wykonania z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość, dokładność wykonania z 
uwzględnieniem wymagań szczegółowych specyfikacji technicznych, wypełnienie spoin, czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień lub wymaganej przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych warstwy z 
zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotność i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystających 
elementów metalowych, 

- gładzi i tynków cementowych - zgodność wykonania z dokumentacją projektową i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywność podkładu, równość i wygląd powierzchni, czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność i temperatura gładzi lub tynku, zabezpieczenie 
antykorozyjne wystających elementów metalowych. 

Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają: 

- styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i 
sfazowania), 

- dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez producenta materiałów 
hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża. 

Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym świetle dziennym 
lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 2,0 m, 
przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 podłoża i przez pomiar jego odchylenia od łaty 
z dokładnością do 1 mm, na zgodność z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej. 
Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podkładu powinny być nie większe niż 2 mm. Pęknięcia na 
powierzchni o szerokości powyżej 2 mm powinny być wypełnione. Zapylenie powierzchni należy ocenić przez 
przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. 

Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów (wilgotnościomierz, 
termometr). 

Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia lub wielkości skosów styków różnych płaszczyzn podłoży należy 
przeprowadzić za pomocą szablonu, na zgodność z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3. 
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Pozostałe badania należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegółowej specyfikacji 
technicznej, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 
inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót hydroizolacyjnych z 
dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i instrukcjami producentów wyrobów 
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny być przeprowadzane 
przy wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie: 

- przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST, 

- poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób zapewniający ich 
ciągłość i szczelność, 

- poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku, 

- poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów budowlanych przez izolację, 

- na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów izolacyjnych, 

- przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót hydroizolacyjnych podanych w punkcie 
5.5. szczegółowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagań dotyczących stosowanych materiałów, ilości i 
grubości nanoszonych warstw, wielkości zakładów, dokładności sklejenia poszczególnych warstw itp. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, 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, 

- prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i 
dociskowych, 

- sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych, dylatacji i zakończeń 
krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne są wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w 
trakcie ich wykonywania. 

Badania izolacji powłokowych z mas przy ich odbiorze należy przeprowadzać po ich całkowitym wyschnięciu i 
utwardzeniu. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności 
względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje: 
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- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji oraz zakończeń krawędzi 
izolacji), 

- sprawdzenie ilości warstw i ich grubości, 

- sprawdzenie szczelności izolacji, 

- sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża, 

- sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w pkt. 5.5. szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Badania odbiorowe należy przeprowadzić metodami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża można przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka drewnianego 
przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10-20 m2 powierzchni 
zaizolowanej lub metodą niszczącą określoną w PN-92/B-01814. 

Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji 
z podłożem. 

Sprawdzenia grubości powłok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych można dokonać metodami 
nieniszczącymi w trakcie ich nakładania (20 punktów kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) 
lub niszczącymi (poprzez wycięcie próbek) po ich wyschnięciu, wykonując co najmniej 1 pomiar na 25 m2 

powłoki lecz nie mniej niż 5 na jednym obiekcie. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót hydroizolacyjnych w podziemnej części i przyziemiu budynku 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w 
rozwinięciu. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca 
się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz 
wykonanie faset, o ile stanowią one odrębne pozycje przedmiarowe, oblicza się w metrach. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000, pkt 8 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami 
ulegającymi zakryciu są podłoża i poszczególne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiór podłoży musi 
być dokonany przed rozpoczęciem robót hydroizolacyjnych, natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu 
warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy. 

W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. 
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i 
wodochronne, określonymi w pkt. 5.3. 

W trakcie odbiorów kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych należy przeprowadzić badania wymienione w 
pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi poszczególnych 
warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża lub poszczególne warstwy 
izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić 
na przystąpienie do kolejnego etapu robót hydroizolacyjnych. 
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Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie 
powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania nie 
odebranego podłoża lub nie przyjętej warstwy hydroizolacji. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

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

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką 
formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas 
jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. 
oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty hydroizolacyjne podziemnej części i przyziemia budynku powinny być odebrane, jeżeli wszystkie 
wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. 
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Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny hydroizolacja nie powinna być przyjęta. W takim wypadku 
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji z wymaganiami 
określonymi w pkt. 5.5. i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie powodują nieszczelności 
hydroizolacji oraz nie ograniczają jej trwałości, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie 
wykonaną izolację przeciwwilgociową lub wodochronną, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w 
części podziemnej i przyziemiu budynku po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym 
okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady 
w wykonanych robotach hydroizolacyjnych. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000, 
pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót hydroizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i 
ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
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Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót hydroizolacyjnych w podziemnej 
części i przyziemiu budynku stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczegółowej specyfikacji technicznej, 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót hydroizolacyjnych lub kwoty ryczałtowe obejmujące izolacje 
przeciwwilgociowe i wodochronne w podziemnej części i przyziemiu budynku uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na 
wysokości do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia, 

- zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania, 

- przygotowanie materiałów izolacyjnych i materiałów pomocniczych, 

- przygotowanie podłoży, 

- demontaż przed robotami hydroizolacyjnymi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych, 

- wykonanie prac hydroizolacyjnych, 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji 
technicznej, 

- likwidację stanowiska roboczego, 

- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i wymaganiami 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty ewentualnego obniżenia poziomu zwierciadła wody gruntowej 
oraz koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót hydroizolacyjnych na 
wysokości ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia. 

Przy rozliczaniu robót hydroizolacyjnych według uzgodnionych cen jednostkowych koszty obniżenia poziomu 
zwierciadła wody gruntowej oraz koszty rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić 
podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia tych kosztów należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 SST. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy 

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

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe - Metody badań. 

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 
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PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa. 

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa. 

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa. 

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa. 

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1). 

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa. 

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa. 

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca. 

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

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1). 

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco. 

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

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1). 

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 
szklanego. 

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

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

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 
stosowanych w systemach drenażowych. 

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych w systemach drenażowych (Zmiana A1). 

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej 
łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych – 
Definicje i właściwości. 

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań. 

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 
stolika rozpływu). 

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 
pomocą stolika rozpływu) (Zmiana A1). 

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 
penetrometru). 

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do podłoża 
stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 
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PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku (Zmiana A1). 

PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i 
ocena zgodności. 

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, 
kontrola zgodności i ocena zgodności. 

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

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody badań – Pomiar 
przyczepności przez odrywanie. 

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i żelbetowe – Metoda 
badania przyczepności powłok ochronnych. 

10.2.Ustawy 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087). 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zmianami). 

– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z 
późn. zmianami). 

10.3.Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

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

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, 
poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, 
jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia 
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 
1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami). 

10.4.Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 3), Warszawa 1990 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: 
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków. Warszawa 2005 r. 

– 
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ST.01.04.00 ROBOTY MURARSKIE 

Kod CPV 45262500-6 

https://ST.01.04.00
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murowych w budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań 
ogólnych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 
oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narażonych na 
destrukcyjne działanie środowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie następujących czynności: 
– przygotowanie zapraw, 
– spajanie elementów murowych zaprawą. 
Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych 
do robót murowych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów konstrukcji murowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a także zdefiniowanymi poniżej: 
Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na terenu budowy w wyniku ręcznego spojenia elementów 
murowych zaprawą murarską. 
Element murowy – drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego wznoszenia 
konstrukcji murowych. 
Grupa elementów murowych – elementy murowe o podobnej procentowej zawartości otworów oraz ich 
kierunku odniesionym do ułożenia elementu w murze. 
Otwór - ukształtowana przestrzeń pusta, która może przechodzić lub nie przez cały element murowy. 
Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatków 
technologicznych, jeżeli są wymagane. Zaprawy budowlane dzielą się na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. 
żaroodporne, montażowe lub zalewowe. 
Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów murowych w jedną 
konstrukcyjną całość i wyrównywania naprężeń występujących w murach. 
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - różnego rodzaju wyroby 
metalowe, żelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy 
uzupełniające tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproża i wzmocnienia (zbrojenie) spoin. 
Inne wyroby i materiały wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - materiały i wyroby do 
wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe. 
Warunki środowiskowe - w zależności od stopnia narażenia konstrukcji na zawilgocenie rozróżnia się pięć klas 
środowiska: 
- klasa 1: środowisko suche np. wnętrza budynków mieszkalnych i biurowych, a także nie podlegające 
zawilgoceniu wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych, 
- klasa 2: środowisko wilgotne wewnątrz pomieszczeń np. w pralni lub środowisko zewnętrzne, w którym 
element nie jest wystawiony na działanie mrozu, łącznie z elementami znajdującymi się w nieagresywnym 
gruncie lub wodzie, 
- klasa 3: środowisko wilgotne z występującym mrozem, 
- klasa 4: środowisko wody morskiej - elementy pogrążone całkowicie lub częściowo w wodzie morskiej, 
elementy położone w strefie bryzgów wodnych lub znajdujące się w powietrzu nasyconym solą, 
- klasa 5: środowisko agresywne chemicznie (gazowe, płynne lub stałe). 
Mur w ścianie piwnicznej zabezpieczony w sposób należyty przed przenikaniem wody uważać można za 
znajdujący się w środowisku klasy 2. 
Wartość deklarowana - wartość dotycząca wyrobu, określona zgodnie z normą, którą producent jest 
zobowiązany uzyskać przy założonej zmienności procesu produkcyjnego. 
Wytrzymałość średnia elementów murowych na ściskanie - średnia arytmetyczna wytrzymałość na ściskanie 
określonej liczny elementów murowych. 
Znormalizowana wytrzymałość elementów murowych na ściskanie - wytrzymałość elementów murowych na 
ściskanie sprowadzona do wytrzymałości równoważnego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, 
którego zarówno wysokość jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszą 100 mm. 
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Zaprawa murarska wg projektu - zaprawa, której skład i metoda wytwarzania zostały podporządkowane 
osiągnięciu wymaganych właściwości (podejścia ze względu na właściwości użytkowe). 
Zaprawa murarska wg przepisu - zaprawa wykonana wg wcześniej określonej receptury, której właściwości 
wynikają z ustalonych proporcji składników (podejścia ze względu na recepturę). 
Czas korekty świeżo zarobionej zaprawy - mierzony w minutach czas, w którym 50% przylegającej 
płaszczyzny sześcianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na określonym podłożu 
stanowiącym element murowy i następnie uniesionego, jest pokryta przylegającą zaprawą. 
Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomiędzy dwiema płaszczyznami elementów murowych. 
Nadproże - belka przejmująca obciążenie z obszaru nad otworem w ścianie murowanej. 
Nadproże pojedyncze - nadproże pracujące jako pojedyncza belka. 
Nadproże złożone – nadproże składające się z dwóch lub więcej elementów konstrukcyjnych, z których każdy 
ma strefę ściskaną i rozciąganą. 
Nadproże zespolone – nadproże zawierające część prefabrykowaną oraz uzupełniającą, wykonywaną na 
miejscu wbudowania. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
1.6. Dokumentacja robót murowych 
Konstrukcje murowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne 
sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6. 
Dokumentacja powinna w szczególności zawierać wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i 
materiałom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie: 
– bezpieczeństwa konstrukcji, 
– bezpieczeństwa użytkowania, 
– wymagań cieplnych, 
– wymagań akustycznych, 
– trwałości konstrukcji itp. 
Konstrukcje murowe powinny być zaprojektowane tak, by przez cały przewidywany okres użytkowania w 
określonych warunkach środowiskowych (klasie środowiska) i przy właściwej konserwacji odpowiadały 
założonemu przeznaczeniu. Przy określaniu trwałości konstrukcji i doborze materiałów należy uwzględnić 
warunki środowiskowe, na działanie których konstrukcja będzie narażona oraz umiejscowienie elementu 
konstrukcyjnego w budowli, a także sposób jego zabezpieczenia przez działaniem niekorzystnych czynników. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich: 
- elementy murowe, 
- zaprawy murarskie, 
- wyroby dodatkowe, 
- inne wyroby i materiały. 
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Elementy murowe 
2.2.1.1. Rodzaje elementów murowych 
Rozróżnia się następujące rodzaje elementów murowych różnicowane z uwagi na: 
• Surowiec użyty do ich produkcji oraz ogólne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji murowych: 
- ceramiczne o małej i dużej gęstości, , 
• Wielkość elementów: 
- drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramów (cegły pełne i drążone, bloczki pełne) układane przy 
murowaniu jedną ręką, 
- średniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramów (pustaki i bloki pełne) układane 
oburącz przy murowaniu. 
Elementy wielkowymiarowe, np. nadproża lub prefabrykowane bloki ścienne, które są układane przez kilku 
murarzy lub przy użyciu sprzętu mechanicznego, nie są zaliczane do grupy elementów murowych. 
• Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym: 
- elementy do murowania na zwykłe spoiny, 
- elementy do murowania na cienkie spoiny. 
• Zawartość otworów w elementach murowych: 
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- elementy grupy 1, 
– elementy grupy 2, 
– elementy grupy 3. 
Elementy murowe przyporządkowywane tym grupom powinny spełniać wymagania podane w normie krajowej 
lub unijnej 
· Przeprowadzaną kontrolę produkcji (kategoria produkcji): 
– elementy kategorii I, do której zalicza się wyroby, których producent deklaruje, że mają one określoną 
wytrzymałość na ściskanie, a wyniki kontroli jakości przeprowadzanej w zakładzie potwierdzają, że 
prawdopodobieństwo wystąpienia średniej wytrzymałości na ściskanie mniejszej od zadeklarowanej jest nie 
większe niż 5%, 
– elementy kategorii II, do której zalicza się wyroby, których producent deklaruje ich wytrzymałość średnią, a 
pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione. 
· Kształt elementów murowych: 
– z gładkimi powierzchniami bocznymi do murowania na pełne pionowe spoiny poprzeczne, 
– z piórem i wpustem, przeznaczone do murowania ściany bez wypełniania zaprawą pionowych spoin 
poprzecznych, 
– z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym. 
· Rolę pełnioną w konstrukcji murowej: 
– podstawowe o kształcie prostopadłościanu, spełniające rolę głównego elementu konstrukcyjnego, 
– uzupełniające o różnorodnym kształcie, tj. narożniki, okapniki, daszki. 
2.2.1.2.Właściwości elementów murowych deklarowane przez ich producentów i przewidywane w dokumentacji 
projektowej: 
· Wymiary i odchyłki wymiarowe 
Według norm producent powinien podawać nominalne wymiary długości, szerokości i wysokości. Odchyłki 
wymiarowe charakteryzuje się dwoma parametrami: 
– wartością średnią (różnica między wartością średnią pomiarów i wartością deklarowaną), 
– rozpiętością wymiarów (różnica między wynikiem największym i najmniejszym). 
· Kształt i budowa 
Producent elementów murowych powinien podać ich cechy zewnętrzne w zakresie potrzebnym do 
jednoznacznej identyfikacji danego elementu i określenia jego przydatności do stosowania oraz ewentualnego 
wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczeń statystycznych, akustycznych, ogniowych itp. 
· Wady i uszkodzenia powierzchniowe 
W odniesieniu do elementów przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie przez 
producenta maksymalnych dopuszczalnych odchyleń płaskości powierzchni kładzenia (wspornych). 
· Gęstość 
Gęstość brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna być deklarowana wtedy, kiedy takie dane są 
potrzebne do oceny izolacyjności akustycznej, nośności, odporności ogniowej lub izolacyjności cieplnej ścian. 
· Wytrzymałość na ściskanie 
Zgodnie z normami producenci powinni podawać średnią wytrzymałość na ściskanie elementów murowych. 
Producent może również deklarować wytrzymałość znormalizowaną. Konieczne jest również podanie kategorii 
produkcji elementów murowych. 
· Trwałość (mrozoodporność) 
Dobór grup elementów murowych w projekcie powinien uwzględniać przewidywane warunki środowiskowe i w 
konsekwencji stopień narażenia na zawilgocenie konstrukcji murowych. 
Konstrukcje murowe narażone na stałe zawilgocenie powinny być odporne na: 
– cykliczne zamrażanie i rozmrażanie, 
– działanie siarczanów i chlorków. 
Dobór elementów murowych w różnych warunkach środowiskowych, , podano w tablicy 1. 
Tablica 1. Dobór elementów murowych wg grup z uwagi na trwałość 
(grupy jak w pkt. 2.2.1.1. a klasy środowiska jak w pkt. 1.5. niniejszej specyfikacji) 
Elementy murowe Klasa środowiska 

1 2 3 4 5 

Ceramiczne 1,2,3 1,2,3 1,2,32) 1,2,32) 1,2,32) 



           
       

          
        

         
           

 
  

 

 

      

            
           

 

    

           
              

        
              
               

     
             

      
      

          
            

        
           

             
  

           
           

          
           

              
      

       
             

            
         

        
            

   
        

             
  

       
            

          
          

            
          

             
    

      
           

       
  

    
         

       
     
    
      
       
      
      
      
           
       

STWIOR dla inwestycji p.n.: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY MUZEUM 
ETNOGRAFICZNEGO Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, NISKOPRĄDOWĄ, WOD-KAN, WENTYLACJĄ 
MECHANICZNĄ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. BUDOWA CIĄGU PIESZO – JEZDNEGO ORAZ 

NAZIEMNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ ZEWNĘTRZNĄ, WEWETRZNĄ: 
ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ NA DZIAŁCE NR 1/31, 

OBR. 70 PODGÓRZE PRZY UL. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO 29 W KRAKOWIE 

strona 81 

1) Przy należytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem. 
2) Elementy licowe – odpowiednio do deklaracji producenta dotyczącej przydatności elementu w 
określonych warunkach środowiskowych lub elementy zwykłe – przy należytym zabezpieczeniu przed 
zawilgoceniem. 
3) Nie stosuje się. 

Ponieważ pod pojęciem trwałości elementów murowych należy rozumieć przede wszystkim mrozoodporność, 
więc kategorie odporności elementów murowych na cykle zamrażania i rozmrażania powinny być skorelowane z 
przewidywanym sposobem ich zastosowania. Rozróżnia się następujące kategorie: 
- kategoria F0, warunki obojętne (ściany wewnętrzne, wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych), 
- kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnętrzne elementy budynku narażone na zamrażanie i rozmrażanie, 
ale zabezpieczone przed bezpośrednim nasączaniem), 
- kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety, nieotynkowane kominy, 
zasklepienia, zwieńczenia, wolno stojące ściany graniczne). 
• Właściwości cieplne 
W przypadku elementów przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegających wymaganiom 
izolacyjności cieplnej, producent powinien podać informacje o właściwościach cieplnych. Informacje te mogą 
być oparte na wartościach tabelarycznych, obliczeniach lub badaniach,. 
• Absorpcja wody - zewnętrzne nietynkowane elementy budynku 
W przypadku elementów stosowanych do budowy zewnętrznych ścian licowych sprawdzana jest ich absorpcja 
(nasiąkliwość) 24-godzinna. 
• Absorpcja wody - warstwy odporne na wilgoć 
W przypadku elementów murowych stosowanych w konstrukcjach szczególnie narażonych na silne 
zawilgocenie, określa się absorpcję (nasiąkliwość) za pomocą gotowania w wodzie. 
• Absorpcja wody - początkowa wielkość absorpcji wody 
Jeżeli jest to niezbędne, ze względu na sposób stosowania elementów, należy sprawdzać początkową wielkość 
absorpcji wody w czasie 60 sekund. 
• Reakcja na ogień 
Jeżeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarować klasę reakcji na ogień 
elementu murowego. Jeżeli element zawiera mniej niż 1% masy (objętości) materiałów organicznych, 
deklarować można klasę A1 bez konieczności przeprowadzania badań ogniowych. 
• Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych 
W przypadku elementów ceramicznych, zależnie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada się zawartość 
aktywnych soli rozpuszczalnych. 
• Rozszerzalność pod wpływem wilgoci 
Jeżeli normy tego wymagają, to można przeprowadzić badania zmian liniowych pod wpływem wilgoci 
elementów murowych. 
• Przepuszczalność pary wodnej 
W przypadku elementów licowych, należy podać tabelaryczną wartość współczynnika dyfuzji pary wodnej. 
Tabelaryczny (normowy) współczynnik dyfuzji określa się na podstawie gęstości materiału. 
• Wytrzymałość spoiny (charakterystyczna początkowa wytrzymałość spoiny) 
W przypadku elementów murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach 
konstrukcyjnych, powinna być deklarowana charakterystyczna początkowa wytrzymałość spoiny na ścinanie. 
Deklaracja może być oparta na wartościach stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na 
wartościach wynikających z badań. 
• Substancje niebezpieczne 
Konieczne jest przeprowadzanie badań promieniotwórczości naturalnej elementów murowych. Badania te należy 
wykonywać zgodnie z Instrukcją ITB nr 234/95. 
2.2.2.Zaprawy murarskie 
2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich 
Rozróżnia się następujące zaprawy murarskie różnicowane z uwagi na: 
• Właściwości i/lub zastosowanie: 
- ogólnego przeznaczenia (G), 
- lekka (L), 
- do cienkich spoin (T). 
• Koncepcję projektowania zaprawy: 
- zaprawa wg projektu, 
- zaprawa wg przepisu. 
• Sposób produkcji: 
- zaprawa wytwarzana w całości lub częściowo w zakładzie, 
- zaprawa wytwarzana na miejscu budowy. 
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• Skład materiałówy zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju): 
- zaprawa cementowa („c”), 
- zaprawa cementowo-wapienna („cw”), 
- zaprawa wapienna („w”), 
oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana („cgl”). 
• Proporcję składników (mierzoną objętościowo) w zaprawach ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na 
miejscu budowy: 
a) zaprawa cementowa (cement : piasek): 
– odmiana 1:2 (symbol odmiany A), – odmiana 1:3 (symbol odmiany B), – odmiana 1:4 (symbol odmiany C), 
b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek): 
– odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D), – odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E), – odmiana 1:1:6 (symbol 
odmiany F), – odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G), 
c) zaprawa wapienna (wapno : piasek) 
– odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H), 
– odmiana 1:2 (symbol odmiany I), 
– odmiana 1:4 (symbol odmiany J). 
· Wytrzymałości na ściskanie zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na terenu budowy: 
– klasa M 0,25 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 0,25 N/mm2, 
– klasa M 0,5 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 0,5 N/mm2, 
– klasa M 1,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 1,0 N/mm2, 
– klasa M 2,5 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 2,5 N/mm2, 
– klasa M 5,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 5,0 N/mm2, 
– klasa M 10,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 10,0 N/mm2, 
– klasa M 15,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 15,0 N/mm2, 
– klasa M 20,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 20,0 N/mm2, 
– klasa M d przy wytrzymałości na ściskanie większy od 25,0 N/mm2. 
Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymałość na ściskanie powinna być deklarowana przez 
producenta. Producent może deklarować klasę wytrzymałości na ściskanie oznaczoną literą „M” i następującą po 
niej liczbą klasy, co oznacza, że wytrzymałość na ściskanie w N/mm2 jest nie mniejsza od tej liczby. 
Zalecane odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na terenu budowy w zależności od ich przeznaczenia podano w 
tablicy 2. 
Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zależności od przeznaczenia 

Dobór zapraw z uwagi na warunki środowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzględnieniem stopnia 
narażenia na zawilgocenie przedstawiono w tablicy 3. 

Przeznaczenie Symbol 
rodzaju 

Symbol 
odmiany 

Klasa 

Ściany fundamentowe i 
ściany zewnętrzne 
poniżej poziomu terenu 

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

CW D, E M 10; M 15 

niekonstrukcyjne C B, C M 10; M 15 

CW D, E M 10; M 15 

Ściany zewnętrzne 
powyżej poziomu terenu 

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

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

niekonstrukcyjne C B, C M 10; M 15 

CW E, F M 5; M 10 

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

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

W H M 1 

niekonstrukcyjne C C M 10 

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

W H, I, J od M 0,25 do M 1 
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Tablica 3. Dobór zapraw z uwagi na trwałość 
Klasa zaprawy Klasa środowiska 

1 2 3 4 5 

1,0 + - - - -

3,0 + + - - -

> 5,0 + + + +1) +1) 

1) Odpowiednio do deklaracji producenta 

Do murów zbrojonych powinny być wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymałości nie niższej niż 5 
N/mm2, a w przypadku murów zbrojonych w środowisku wilgotnym - o wytrzymałości nie niższej niż 8 N/mm2. 
Do murów zbrojonych należy stosować zaprawy nie powodujące korozji zbrojenia. 
2.2.2.2. Właściwości zapraw murarskich 
Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wiązania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu płynnego 
lub plastycznego w stan stały, właściwości zapraw muszą być określane zarówno dla suchych mieszanek jak i 
dla zapraw świeżych oraz stwardziałych. Właściwości mieszanek suchych określane są w odniesieniu do zapraw 
wytwarzanych w zakładzie (kontrola bieżąca procesu produkcji). Właściwości zaprawy świeżej istotne są dla 
murarza i przebiegu robót murarskich, natomiast zaprawy stwardziałej decydują o jakości konstrukcji murowej. 
Właściwości zapraw murarskich deklarowane przez ich producentów i przewidywane w dokumentacji 
projektowej 
A. Właściwości suchych mieszanek: 
• Proporcje składników suchej mieszanki 
Proporcje składników mieszanki suchej podaje się w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie. Wszystkie 
składniki powinny odpowiadać warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w dokumentacji 
projektowej. 
W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguły producent nie podaje składu. W takim przypadku 
konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania zaprawy. 
• Uziarnienie wypełniaczy 
Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw przeznaczonych do 
cienkich spoin (do 2 mm). 
• Gęstość nasypowa mieszanki suchej 
Podawanie gęstości nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw według przepisu, tzn. w 
momencie określania proporcji składników (objętościowo lub masowo). 
• Okres gwarancji mieszanki suchej 
Normy nie określają minimalnego okresu przydatności mieszanki suchej zaprawy do stosowania, więc 
większość producentów przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesiące. 
• Proporcje mieszania mieszanki z wodą 
W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodą określa producent. W przypadku 
zapraw wytwarzanych na terenu budowy proporcje określa się na podstawie badań konsystencji świeżego 
zarobu. 
B. Właściwości świeżej zaprawy: 
• Konsystencja i plastyczność (rozpływ) 
Konsystencja (w cm) świeżej zaprawy, w zależności od rodzaju elementów murowych, powinna wynosić: 
1) elementy ceramiczne o nasiąkliwości do 6% - 5÷7 cm, 
2) elementy ceramiczne o nasiąkliwości powyżej 6% do 22% - 6÷8 cm, 
3) elementy ceramiczne o nasiąkliwości 22% - 8÷10 cm, 
4) elementy silikatowe - 6÷8 cm, 
5) elementy z betonu kruszywowego zwykłego - 5÷7 cm, 
6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego - 7÷8 cm, 
7) elementy z autoklawizowanego betonu komórkowego - 8÷9 cm, 
8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego - 6÷10 cm. 
• Gęstość objętościowa zaprawy świeżej 
Badania gęstości zaprawy świeżej nie jest obowiązkowe. Badania takie mogą być przydatne do alternatywnego 
określania zawartości powietrza w zaprawie świeżej. Według dotychczasowych norm polskich oznaczanie 
polega na określeniu czasu, po którym zaprawa zgęstnieje na tyle, że jej konsystencja zmniejszy się o 3 cm, a 
plastyczność o 4 cm. 
• Czas zachowania właściwości roboczych 
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Czas zachowania właściwości roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien być deklarowany przez 
producenta. Wyniki badań powinny wykazywać czas nie krótszy niż jego wartość deklarowana. 
Czas zachowania właściwości roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, nie powinien być krótszy 
niż: 
1) dla zapraw cementowych - 2 h, 
2) dla zapraw cementowo-wapiennych - 5 h, 
3) dla zapraw wapiennych - 8 h. 
• Czas korekty świeżo zarobionej zaprawy 
Czas korekty powinien być deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogólnie 
przyjmuje się, że nie powinien być krótszy niż 7 minut. 
• Zawartość powietrza 
Badanie zawartości powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie, jedynie w 
przypadku zapraw tynkarskich. Jeżeli jednak jest to konieczne ze względu na zastosowanie zaprawy murarskiej 
wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawartości powietrza deklaruje producent. 
Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest również możliwość określania zawartości powietrza 
na podstawie badania gęstości objętościowej świeżej zaprawy. 
Zawartość powietrza dla zapraw bez dodatków napowietrzających, wykonywanych na miejscu budowy, nie 
powinna być większa niż: 
1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5, 
2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d. 
· Zawartość chlorków 
Zaleca się, aby zawartość chlorków nie przekraczała 0,1% suchej masy zaprawy. W przypadku zapraw 
stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawartości chlorków, 
C. Właściwości stwardniałej zaprawy 
· Gęstość objętościowa zaprawy stwardniałej 
Oznaczanie gęstości zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na konieczność określenia, 
czy dana zaprawa należy do grupy zapraw zwykłych czy do grupy zapraw lekkich. Gęstość zapraw murarskich 
lekkich nie powinna być większa niż 1300 kg/m3 . Gęstość zapraw zwykłych wytwarzanych na miejscu budowy, 
nie powinna przekraczać: 
1) zaprawy cementowej – 2000 kg/m3 , 
2) zaprawy cementowo-wapiennej – 1850 kg/m3 , 
3) zaprawy wapiennej – 1700 kg/m3 . 
· Wytrzymałość na ściskanie i zginanie 
Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarować ich wytrzymałość na ściskanie lub 
odpowiednią klasę wytrzymałości. klasy: M 1, M 2,5, M 5, M 10, M 20 i M d (dla wytrzymałości ≥ 25 N/mm2). 
Wytrzymałość na ściskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, nie powinna być mniejsza od deklarowanej 
wytrzymałości na ściskanie lub deklarowanej klasy wytrzymałości na ściskanie. 
Normy nie wymagają deklarowania wytrzymałości na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie. 
Wytrzymałość na ściskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, nie powinna być mniejsza niż podana w 
tablicy 4. 
Tablica 4. Wytrzymałość na ściskanie w zależności od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy 
Rodzaj zaprawy Symbol 

odmiany 
Klasa zaprawy i wytrzymałość na ściskanie 
N/mm2 

M 
0,25 

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

Cementowa A 20 

B 15 

C 10 

Cementowo-
wapienna 

D 15 

E 10 

F 5 

G 0,25 

Wapienna H 1 

I 0,5 

J 0,25 
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Rodzaj zaprawy Symbol 
odmiany 

Wytrzymałość na zginanie w zależności od klasy zaprawy 
N/mm2 

M 
0,25 

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

Cementowa A 5,0 

B 4,5 

C 3,4 

Cementowo-
wapienna 

D 3,5 

E 2,5 

F 1,6 

G 0,8 

Wapienna H 0,45 

I 0,4 

J 0,25 

           
       

          
        

         
           

 
  

 

 

              
             

                  
   

 
        

 

 
 

              

          

         
         

 
         
         
         
         

          
         
         

       
             

    
     
   

         
         
     
            

            
            

     
      

          
            

            
     

              
           

      
      
                

  
       

           
           

      
          

          
               

       
       
    

           
          

          
   

Wytrzymałość na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy w zależności od rodzaju, 
odmiany i klasy zaprawy, nie powinna być mniejsza niż podana w tablicy 5. 
Tablica 5. Wytrzymałość na zginanie w zależności od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy 

• Absorpcja wody (nasiąkliwość) 
Absorpcja wody (nasiąkliwość) w zależności od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, powinna 
wynosić nie więcej niż: 
a) zaprawa cementowa - 10%, 
b) zaprawa cementowo-wapienna: 
- klasy M 2,5 i M 5 - 14%, 
- klasy M 10 i M 15 - 12%, 
a) zaprawa wapienna - 15%. 
W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach zewnętrznych 
budynku i narażonych na bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych producent deklaruje i bada 
absorpcję spowodowaną kapilarnym podciąganiem wody. Wyniki badań powinny wykazać, że absorpcja wody 
nie jest większa od deklarowanej. 
• Mrozoodporność (trwałość) 
Trwałość zaprawy określa się jako odporność na zamrażanie - odmrażanie. 
Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnętrznych elementach budynku powinny być odporne na 
zamrażanie - odmrażanie. Odporność na zamrażanie - odmrażanie (mrozoodporność) zaprawy sprawdza się 
według normy krajowej lub unijnej. 
Zaprawę określa się jako odporną na zamrażanie - odmrażanie, jeżeli po przeprowadzeniu wymaganych cykli 
zamrażania - odmrażania spadek wytrzymałości na ściskanie, jest nie większy niż: 
1) 10% w przypadku zapraw cementowych, 
2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych. 
W przypadku zapraw wapiennych badania się nie przeprowadza, przyjmuje się, że nie są odporne na zamrażanie 
- odmrażanie. 
• Promieniotwórczość (substancje niebezpieczne) 
Konieczne jest przeprowadzenie badań promieniotwórczości naturalnej materiałów budowlanych, w tym zapraw 
budowlanych. Badania te należy wykonywać zgodnie z Instrukcją ITB nr 234/95. 
• Wytrzymałość spoiny 
Wytrzymałość spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych 
budynku, określa się jako początkową wytrzymałość charakterystyczną na ścinanie spoiny. 
Początkowa wytrzymałość charakterystyczna na ścinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d wytwarzanych na 
miejscu budowy może być określana na podstawie: 
1) badań połączenia spoiny z elementem murowym, 
2) wartości tabelarycznych wynoszących: 
- 0,15 N/mm2 dla zapraw ogólnego stosowania i lekkich, 
- 0,3 N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin. 
W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarować charakterystyczną 
początkową wytrzymałość spoiny. 
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• Reakcja na ogień 
Producent powinien podać klasę reakcji na ogień zaprawy. Klasyfikację reakcji na ogień zapraw przeprowadza 
się według normy krajowej lub unijnej następująco: 
1) zaprawy zawierające frakcję jednolicie rozmieszczonych materiałów organicznych, liczoną masowo lub 
objętościowo < 1,0% (przyjmuje się tę wartość, która ma większe znaczenie), zalicza się do klasy A1 reakcji na 
ogień bez konieczności przeprowadzania badania, 
2) zaprawy zawierające frakcję jednolicie rozmieszczonych materiałów organicznych, liczoną masowo lub 
objętościowo > 1,0% (przyjmuje się tę wartość, która ma większe znaczenie), zalicza się (deklaruje) do 
odpowiedniej klasy reakcji na ogień na podstawie przeprowadzonych badań. 
• Przepuszczalność pary wodnej 
Współczynnik przepuszczalności (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w 
elementach zewnętrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje się według wartości 
tabelarycznych, uzależnionych od gęstości zaprawy, podanych w tablicy 6. 
Tablica 6. Współczynniki dyfuzji pary stwardniałej zaprawy 
Gęstość zaprawy 
kg/m3 

Współczynnik dyfuzji pary wodnej 

do wnętrza materiału z materiału na zewnątrz 

1500 1600 1800 2000 5 15 15 15 20 35 35 35 

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zależności od gęstości 
zaprawy, współczynnik przepuszczalności pary na podstawie wartości tabelarycznych podanych w tablicy A.12. 
• Współczynnik przewodzenia ciepła 
Przy produkcji zapraw murarskich na terenu budowy współczynnik przewodzenia ciepła przyjmuje się według 
wartości tabelarycznych, uzależnionych od gęstości zapraw,. 
W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje współczynnik przewodzenia 
ciepła. Deklaracja może być wydana, w szczególności dla zapraw lekkich, na podstawie badań 
przeprowadzanych zgodnie normą krajowa lub unijną 
2.2.2. Wyroby dodatkowe 
Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spełniać wymagania normy 
krajowej lub unijnej. Wymaganiom określonym w normie powinny odpowiadać: 
- kotwy, 
- listwy kotwiące, 
- wieszaki i wsporniki, 
stosowane do wzajemnego łączenia ze sobą murów oraz łączenia muru z innymi częściami konstrukcji lub 
budowli, takimi jak: ściany, stropy, belki i słupy. 
Wymagania powinny spełniać jednolite, pojedyncze oraz zespolone i złożone nadproża prefabrykowane o 
rozpiętości do 4,5 m: 
- stalowe, 
- betonowe, 
- murowane. 
Wymaganiom powinno odpowiadać zbrojenie do spoin wspornych murów, obejmujące siatki stalowe: 
- spajane, 
- wiązane, 
- ciągnione. 
2.2.3. Inne wyroby i materiały 
Do wznoszenia konstrukcji murowych można stosować inne wyroby i materiały: 
- cement, 
- wapno budowlane 
- piasek i inne kruszywa mineralne, , 
- kruszywa lekkie do betonów i zapraw, 
- wodę do betonów i zapraw. 
Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spełniać wymagania odpowiednich norm 
polskich lub aprobat technicznych. 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót murowych 
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Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 
– każda jednostka ładunkowa lub partia elementów murowych luzem jest zaopatrzona w etykietę 
identyfikacyjną, 
– wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia 
zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót murowych 
powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 
Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót murowych 
Materiały i wyroby do robót murowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Place składowe do przechowywania elementów murowych powinny być wygrodzone, wyrównane i utwardzone 
z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczeń. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów niemrozoodpornych lub opakowanych 
powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby w miejscu magazynowania należy przechowywać w partiach według rodzajów, typów, odmian, klas i 
gatunków, zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość dostępu i 
przeliczenia. Elementy murowe należy przechowywać: 
a) w jednostkach ładunkowych, 
b) luzem w stosach (słupach) lub pryzmach. 
Sposób układania jednostek ładunkowych, stosów lub pryzm powinien być zgodny z wymaganiami normy 
krajowej lub unijnej 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w 
temperaturze powyżej +5°C a poni żej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach 
lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10, o ile dokument odniesienia lub 
instrukcja producenta nie stanowią inaczej. 
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. 
Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa 
oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót murarskich 
Do wykonywania robót murarskich należy stosować: 
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: 
– pion murarski, 
– łatę murarską, 
– łatę ważoną, 
– wąż wodny, 
– poziomnicę uniwersalną, 
– łatę kierunkową, 
– warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania 
kierunku, 
– sznur murarski, 
– kątownik murarski, 
– wykrój. 
B. Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym: – kastrę na zaprawę, – szafel do 
zaprawy, – szkopek do wody, – palety na elementy murowe, – wiadra. 
C. Do obróbki elementów murowych: – młotek murarski, – kirkę, 
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– oskard murarski, 
– przecinak murarski, 
– puckę murarską, 
– drąg murarski, 
– specjalistyczne narzędzia do obróbki kamieni naturalnych. 
D. Do murowania: – kielnię murarską, – czerpak, – łopatę do zaprawy, – rusztowania. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 4 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przewożone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, 
wodnymi i innymi. 
Załadunek i wyładunek elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe należy prowadzić 
urządzeniami mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany ręcznie zaleca się 
prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Warunki transportu elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe lub przechowywanych luzem 
powinny być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów. 
Transport materiałów do robót murowych w opakowaniach też nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 
transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 
zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na 
paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Do transportu wyrobów i materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się 
używać samochodów zamkniętych. Do przewozu wyrobów i materiałów w innych opakowaniach można 
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta 
wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót murowych 
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe sprawdzając zgodność 
ich wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia należy sprawdzić, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej 
specyfikacji, wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych. 
5.3. Ogólne zasady wykonywania robót murowych 
Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją techniczną i 
zasadami sztuki murarskiej. 
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobów 
murowych nie podano inaczej, to: 
• mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów murowych i 
grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny, 
• elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco, 
• spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane mijankowo, 
• mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości, 
• elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu, 
• przed wbudowaniem elementy murowe powinny być moczone, jeżeli takie wymaganie zawarto w 
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu, 
• stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza liczbą konieczną do 
uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne, 
• liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczać: 
- w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%, 
- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%, 
- w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu - 50%, 
• konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła, murowane na zaprawy zwykłe, mogą być wykonywane 
przy temperaturze powyżej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogą być wykonywane przy 
minimalnej temperaturze określonej przez producenta zaprawy, 
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• wykonywanie konstrukcji murowych o grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się przy temperaturze poniżej 
0°C pod warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w 
specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej możliwości przez producenta zaprawy, 
• w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny 
być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. 
5.4. Organizacja robót murowych 
5.4.1. Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót murowych: 
- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy, 
- praca na murach w pojedynkę lub grupami (zespołami) o liczebności dostosowanej do rodzaju budowy, 
- racjonalne urządzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiałów budowlanych 
(najbliżej muru wolny pas szerokości 600 mm, dalej materiały, a za materiałami drogi transportowe), 
- wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokości, 
- zastosowanie odpowiednich rusztowań (technicznie niezbędnych i ekonomicznie uzasadnionych), 
- zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt murarski i ochronny, 
- dostarczanie materiałów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób wykluczający przestoje, 
- zorganizowanie robót systemem ruchu równomiernego (podział budowy na działki). 
5.4.2. Kategorie wykonania robót murowych na budowie 
Kategoria A - roboty murarskie wykonuje należycie wyszkolony zespół pod nadzorem majstra murarskiego, 
stosuje się zaprawy produkowane fabrycznie, a jeżeli zaprawy są wykonywane na budowie to kontroluje się 
dozowanie składników i wytrzymałość zaprawy, natomiast jakość robót kontroluje osoba o odpowiednich 
kwalifikacjach, niezależna od wykonawcy. 
Kategoria B - warunki określające kategorię A nie są spełnione a nadzór nad jakością robót może kontrolować 
odpowiednio wykwalifikowana osoba, upoważniona przez wykonawcę. 
Uwaga: Decyzję o kategorii wykonawstwa podejmuje projektant konstrukcji w dokumentacji projektowej. 

5.5. Rodzaje wiązań cegieł w murze: 
– pospolite (blokowe lub kowadełkowe), 
– krzyżykowe (weneckie), 
– polskie (wendyjskie lub gotyckie), 
– holenderskie, 
– wielorzędowe (amerykańskie). 
Wiązanie murów oraz ich styków i narożników powinno być wykonane zgodnie z przykładami podanymi w pkt. 
5.6. Sposoby murowania z cegieł, pustaków lub bloczków 
5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych: – na spoiny zwykłe grubości od 8 do 15 mm, 
– na spoiny pasmowe grubości od 8 do 15 mm, – na spoiny cienkie grubości od 1 do 3 mm. 
5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj złącza pionowego 
– zwykłe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych elementów, 
– z wypełnieniem kieszeni zaprawą, polegające na dostawieniu do siebie na odpowiednią odległość elementów o 
odpowiednim kształcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawą otworów utworzonych na styku wyrobów, 
– na pióro i wpust polegające na dostosowaniu do siebie elementów w taki sposób, by pióra jednego elementu 
weszły we wpusty drugiego elementu. 
5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykłe: – murowanie tradycyjne, na puste lub pełne spoiny, – 
murowanie na wycisk, – murowanie na docisk. 
5.6.4. Ogólne zasady murowania na cienkie spoiny: 
– elementy murowe pierwszej warstwy nakłada się bardzo dokładnie na mocnej zaprawie cementowej celem 
wyeliminowania ich nierównomiernego osiadania, 
– położenie elementów pierwszej warstwy należy kontrolować za pomocą poziomicy lub niwelatora, 
– pierwszą warstwę elementów można dodatkowo przeszlifować, szczególnie w przypadku bloczków z betonu 
komórkowego, 
– w celu umożliwienia równomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o pożądanej 
grubości (1 do 3 mm) układa się ją specjalną, dostosowaną do szerokości muru, kielnią z ząbkowaną krawędzią, 
– położenie elementów drugiej i kolejnych warstw można korygować w ciągu pierwszych 7-15 minut od ich 
ułożenia (czas korekty określa producent zaprawy). 
Uwaga: Tworząc szczegółową specyfikację techniczną dla konkretnej budowy (dokumentacji) należy wybrać i 
wpisać konkretny (wybrany z wyżej wymienionych) sposób i technikę murowania. 
5.7. Ogólne zasady murowania ścianek działowych 
5.7.1. Ścianki działowe o grubości ¼ cegły należy murować na zaprawie cementowej o wytrzymałości nie 
niższej niż 5 N/mm2. Przy rozpiętości przekraczającej 5 m lub wysokości powyżej 2,5 m powinny być zbrojone. 
Zbrojenie powinno być zakotwione w spoinach nośnych na głębokość nie mniejszą niż 70 mm. 
Ścianka powinna być połączona ze ścianami konstrukcyjnymi za pomocą strzępi zazębionych krytych. 
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5.7.2. W budynkach o konstrukcji nośnej żelbetowej lub stalowej ścianki działowe oraz osłonowe są 
oddylatowane od stropów i pionowych elementów konstrukcyjnych. Połączenie tych ścianek z elementami 
konstrukcyjnymi wykonuje się więc za pomocą kotew stalowych. 
5.8. Ogólne zasady wykonywania nadproży 
5.8.1. Nadproża mogą być wykonywane na terenu budowy lub prefabrykowane. 
5.8.2. Nadproża murowe zbrojone wykonywane na terenu budowy. 
A. Nadproża ze zbrojeniem dolnym mogą być stosowane przy otworach o rozpiętości do 1,5 m. Nadproże 
wykonuje się na sztywnym deskowaniu, na którym rozściela się zaprawę cementową grub. 30-40 mm, a 
następnie wtapia w nią zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi być zakotwione w murze na co najmniej 400 mm. 
Następnie muruje się cztery lub pięć warstw muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i stemplowanie 
można rozebrać po upływie dwóch tygodni. Nadproże powinno być sprawdzone wg normy krajowej lub unijnej. 
B. Nadproża płytowe typu Kleina mogą być stosowane do przykrywania otworów o rozpiętości do 2,5 m. Nad 
otworami o szerokości poniżej 1,5 m zaleca się wykonywanie nadproża o wysokości co najmniej ½ cegły (cegły 
ułożone na rąb). W przypadku otworów o szerokości od 1,5 m nadproże powinno mieć wysokość 1 cegły (cegły 
ułożone na stojąco lub dwie płyty z cegieł ułożonych na rąb). Liczba użytych prętów powinna wynikać z 
dokumentacji projektowej, w której przeprowadzono obliczenia 
5.8.3. Nadproża murowe zespolone wykonywane są na terenu budowy z gotowych kształtek nadprożowych, 
zbrojonych prętami stalowymi i łączonych (zespalanych) betonem. Kształtki nadprożowe mogą być ceramiczne, 
silikatowe, betonowe i z betonu komórkowego. 
Nadproża należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta kształtek. 
Nadproża powinny być opierane na zaprawie i wypoziomowane zarówno w kierunku podłużnym jak i 
poprzecznym. Oparcie końca nadproża powinno być nie mniejsze niż 100 mm. Przy murach wykonanych z 
elementów zawierających więcej niż 50% pustek powietrznych lub z elementów z autoklawizowanego betonu 
komórkowego minimalna długość oparcia końca nadproża powinna być wyliczona w dokumentacji projektowej, 
W przypadku ścian szczelinowych oparcie powinno sięgać co najmniej na 50 mm poza zakończenie szczeliny 
wewnętrznej. 
5.8.4. Nadproża żelbetowe wylewane stosuje się w ścianach wewnętrznych oraz jako nadproża warstwy 
wewnętrznej muru szczelinowego. Nadproża te należy wykonywać zgodnie z 
zasadami obowiązującymi dla konstrukcji żelbetowych, a więc przestrzegać wymagania zawarte w szczegółowej 
specyfikacji technicznej dla konstrukcji żelbetowych. 
5.8.5. Nadproża prefabrykowane stalowe żelbetowe, sprężone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komórkowego, z 
kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobów powinny spełniać wymagania. Można je 
montować bez konieczności stemplowania. Długość oparcia belek powinny być takie jak dla nadproży 
murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.). 
5.9. Wymagania jakościowe robót murowych 
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje 
murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spełniać odpowiednie wymagania jakościowe, takie 
jak: 
5.9.1. Obrys muru 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać: 
- w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm, 
- w wysokości kondygnacji ±20 mm, 
- w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm. 
5.9.2. Grubość muru 
Grubości murów w stanie surowym powinny być określone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne 
odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż: 
- dopuszczalne odchyłki użytych elementów murowych w przypadku murów o grubości ¼, ½ i 1 elementu 
murowego, 
- ±10 mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niż 1 cegła, 
- ±20 mm, w przypadku murów szczelinowych. 
5.9.3. Wymiary otworów (w świetle ościeży) 
W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 
• szerokość + 6 mm, - 3 mm, 
• wysokość + 15 mm, - 10 mm. 
W otworach o wymiarach powyżej 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 
• szerokość + 10 mm, - 5 mm, 
• wysokość + 15 mm, - 10 mm. 
5.9.4. Grubość spoin 
Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą: 
- w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, - 2 mm, 
- w spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, - 5 mm. 
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Rodzaj usterki 

W przypadku słupów konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchyłki grubości spoin, 
zarówno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczać 2 mm. 
W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoiny powinna być większa co najmniej o 4 mm niż grubość 
zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podłużnie grubość spoiny powinna być co najmniej o 5 mm większa 
niż grubość zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny być 
całkowicie wypełnione zaprawą, aż do lica muru. 
W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie należy wypełniać spoiny poziomej zaprawą na 
głębokość 5÷10 mm, licząc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy których jest umieszczone zbrojenie 
zewnętrzne, na głębokość nie mniejszą niż 10 mm i nie większą niż 20 mm. 
5.9.5. Zbrojenie 
Dopuszczalne odchyłki długości prętów nie powinny być większe niż: 
– ± 10 mm dla poszczególnych odcinków pręta (np. w miejscu odgięcia lub dla haków), 
– ± 20 mm dla całego pręta. 
Dopuszczalne odchyłki w rozstawie prętów nie powinny przekraczać ±15 mm, natomiast grubości otulenia 
prętów powinny być zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. 
5.9.6.Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru 
Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi zestawiono w tablicy 7. 
Tablica 7. Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi muru 

Dopuszczalne odchyłki 

powierzchnie spoinowane inne powierzchnie 

1 2 3 

Zwichrowania i nie więcej niż 3 mm/m i nie więcej niż 6 mm/m i 
skrzywienia powierzchni ogółem nie więcej niż 10 ogółem nie więcej niż 20 mm 

mm na całej powierzchni na całej powierzchni ściany 
ściany pomieszczenia pomieszczenia 

Odchylenie krawędzi od nie więcej niż 2 mm/m i nie nie więcej niż 4 mm/m i nie 
linii prostej więcej niż jedno na długości więcej niż dwa na długości 2 

2 m m 

Odchylenie powierzchni i nie więcej niż 3 mm/m i nie więcej niż 6 mm/m i 
krawędzi muru od ogólnie nie więcej niż 6 mm ogólnie nie więcej niż 10 mm 
kierunku pionowego na wysokości kondygnacji na wysokości kondygnacji 

oraz 20 mm na całej oraz 30 mm na całej 
wysokości budynku wysokości budynku 

Odchylenie od kierunku nie więcej niż 1 mm/m i nie więcej niż 2 mm/m i 
poziomego górnych ogółem nie więcej niż 15 ogółem nie więcej niż 30 mm 
powierzchni każdej mm na całej długości na całej długości budynku 
warstwy cegieł budynku 

Odchylenie od kierunku nie więcej niż 1 mm/m i nie więcej niż 2 mm/m i 
poziomego górnej ogółem nie więcej niż 10 ogółem nie więcej niż 20 mm 
powierzchni ostatniej mm na całej długości na całej długości budynku 
warstwy pod stropem budynku 

Odchylenie przecinających nie więcej niż 3 mm nie więcej niż 6 mm 
się płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
projekcie 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót murowych 
Przed przystąpieniem do robót murowych należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzić 
badania wyrobów i materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie robót murowych 
Roboty ziemne i fundamentowe należy odebrać zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegółowych 
specyfikacji technicznych. 

6 
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Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia należy sprawdzić zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej 
specyfikacji wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych murowanych. Jeżeli ściany fundamentowe 
są żelbetowe, to sprawdzenia należy dokonać zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją techniczną. 
6.2.2. Badania materiałów 
Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych: 
– deklaracji zgodności lub certyfikatów, 
– zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę, 
– deklaracji producentów użytych wyrobów. 
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadają 
wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej. 
Materiały, których jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na wniosek zamawiającego przez niezależne 
laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót murowych z dokumentacją 
projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów. Badania te w szczególności 
powinny dotyczyć sprawdzenia zbrojenia oraz wewnętrznych części muru ulegających zakryciu, a także kontroli 
jakości zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu 
wykończeniowego, ale przed podłączeniem urządzeń gazowych, trzonów kuchennych, pieców, kominków 
należy sprawdzić przewody kominowe. 
6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmować kontrolę: – średnic zbrojenia z dokładnością do 0,5 mm, 
– długości całkowitej i poszczególnych odcinków zbrojenia z dokładnością do 10 mm, – rozstawienia i 
właściwego powiązania prętów z dokładnością do 1 mm, – otulenia zbrojenia z dokładnością do 1 mm, 
6.3.2. Sprawdzenie wewnętrznych części muru ulegających zakryciu powinno w szczególności dotyczyć 
prawidłowości wiązania elementów w murze, grubości i wypełnienia spoin, liczby użytych wyrobów 
ułamkowych. Badania te należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 6.4. niniejszej 
specyfikacji technicznej. 
6.3.3. Kontrola jakości zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmować badania wskazane w pkt. 2.2. 
niniejszej specyfikacji technicznej. 
6.3.4. Badania przewodów kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku: 
a) sprawdzenie drożności przewodów należy przeprowadzać za pomocą kominiarskiej kuli umocowanej na 
sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we wlotach, otworach rewizyjnych, 
kontrolnych i wycierowych, 
b) sprawdzenie prawidłowości prowadzenia przewodów przeprowadza się równocześnie ze sprawdzeniem 
drożności oraz przez porównanie prowadzenia przewodów z dokumentacją projektową i wymaganiami pkt. 5.11. 
niniejszej specyfikacji technicznej, 
c) sprawdzenie kierunku przewodów przeprowadza się przez obserwację i pomiar zewnętrznych powierzchni 
muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegieł lub bloczków widoczny z ich układu) i 
porównanie z dokumentacją projektową, 
d) sprawdzenie wielkości przekroju przewodów przeprowadza się za pomocą taśmy stalowej przez 
pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z dokładnością do 5 mm i porównanie z dokumentacją 
projektową, 
e) sprawdzenie grubości przegród przeprowadza się za pomocą dwóch listew włożonych do sąsiednich 
otworów kontrolnych i pomierzenie ich odległości taśmą stalową z dokładnością do 5 mm, 
f) sprawdzenie wiązania cegieł lub bloczków przeprowadza się wzrokowo przez obserwację lica muru z 
przewodami oraz obserwację wnętrza przewodu przez otwory kontrolne, 
g) sprawdzenie kształtu i wymiarów zewnętrznych murów z przewodami przeprowadza się zgodnie z pkt. 
6.4. niniejszej specyfikacji technicznej, 
h) sprawdzenie wypełnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodów przeprowadza się wzrokowo przez 
obserwację lica muru i powierzchni wewnętrznej przewodów przez otwory kontrolne za pomocą lustra i latarki 
elektrycznej. 
6.3.5. Wyniki przeprowadzonych badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. oraz 5. 
niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a także protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe, 
- jakości wykonania robót murowych. 
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Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do 
robót i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 
Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych: 
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją - powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanych 
konstrukcji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz ze zmianami naniesionymi w 
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych i 
pomiarów; pomiar długości i wysokości konstrukcji przeprowadza się z dokładnością do 10 mm; pomiar 
grubości murów i ościeży wykonuje się z dokładnością do 1 mm; za wynik należy przyjmować średnią 
arytmetyczną z pomiarów w trzech różnych miejscach, 
b) sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i narożnikach - należy 
przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej 
specyfikacji, 
c) sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia - należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i 
pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokładnością do 1 mm należy zawsze wykonać w 
przypadku murów licowych, natomiast w przypadku murów nielicowych - gdy na podstawie oględzin uznano, że 
grubość spoiny może być przekroczona; średnią grubość spoin poziomych należy obliczać przez odjęcie 
przeciętnej grubości elementu murowego od ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru (o wysokości co 
najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; średnią grubość spoiny poziomej należy określać identycznie, mierząc 
poziomy odcinek muru; w przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin, sprawdzanie ich należy 
przeprowadzać oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na ściśle określonych odcinkach muru, 
d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru końcowego - należy przeprowadzać pośrednio na podstawie 
protokołów odbioru robót spisywanych w trakcie wykonywania robót (pkt 6.3. niniejszej specyfikacji) i zapisów 
w dzienniku budowy; protokoły i zapisy powinny dotyczyć: 
- sprawdzenia średnic zbrojenia, które powinno być wykonane suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, 
- sprawdzenia długości zbrojenia (całkowitej i poszczególnych odcinków), które powinno być wykonane 
taśmą stalową z dokładnością do 10 mm, 
- sprawdzenia rozstawienia i właściwego powiązania prętów oraz grubości ich otulenia, które powinno być 
wykonane z dokładnością do 1 mm, 
e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi muru - należy 
przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu 
powierzchni muru, oraz do krawędzi muru, łaty kontrolnej długości 2 m, a następnie przez pomiar z 
dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru, 
f) sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru - należy przeprowadzać z dokładnością do 1 mm; 
badanie można wykonać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową, 
g) sprawdzenie poziomości warstw murowych - należy przeprowadzać przyrządami stosowanymi do takich 
pomiarów np. poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy budynkach o długości 
ponad 50 m niwelatorem, 
h) sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów - należy 
przeprowadzać mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit) przecinających się płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w projekcie; odchylenie (prześwit) mierzy się w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego 
kąta; badanie można przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką 
milimetrową, zmierzony prześwit nie powinien przekraczać wartości podanych w tablicy 7 niniejszej 
specyfikacji, 
i) sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przerw dylatacyjnych -
należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z dokumentacją projektową i niniejszą 
specyfikacją techniczną, 
j) sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych - należy przeprowadzać w trakcie robót przez oględziny 
i stwierdzenie zgodności z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej, 
k) sprawdzenie przewodów kominowych – poprzez sprawdzenie wlotów i wylotów przewodów i 
prawidłowości ciągu po podłączeniu urządzeń gazowych, trzonów kuchennych, pieców ogrzewczych oraz 
kominków, a także w miarę potrzeby wykonanie pozostałych badań wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej 
specyfikacji technicznej. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i 
opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 
wykonawcy. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót murowych 
7.2.1. Ilości poszczególnych konstrukcji murowych oblicza się wg wymiarów podanych w dokumentacji 
projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych. 
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7.2.2. Grubości konstrukcji murowych z cegieł ustala się wg znormalizowanych wymiarów cegły 6,5 x 12 x 25 
cm, zgodnie z tablicą 8. 
Tablica 8. Grubości konstrukcji murowych z cegieł 
Grubości ścian w 
cegłach 

¼ ½ 1 1½ 2 2½ 3 3½ 4 

Grubości ścian w cm 6,5 12 25 38 51 64 77 90 103 

7.2.3. Fundamenty oblicza się w metrach sześciennych ich objętości 
Jako wysokość fundamentu należy przyjmować wysokość od spodu fundamentu do poziomu pierwszej izolacji 
ściany. 
7.2.4. Ściany oblicza się: 
• w metrach kwadratowych ich powierzchni 
7.2.5. Ścianki działowe oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni. 
7.2.6. Wysokości ścian murowanych na fundamentach należy przyjmować od wierzchu fundamentu do 
wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla ścian wyższych kondygnacji od wierzchu 
stropu do wierzchu następnego stropu. 
Wysokości innych ścian np. ścian podparapetowych, ścian kolankowych i poddaszy, attyk należy ustalać na 
podstawie dokumentacji projektowej. 
Wysokość ścianki działowej należy przyjmować jako wysokość od wierzchu fundamentu lub stropu, na którym 
ustawiona jest ścianka do spodu następnego stropu. 
7.2.7. Słupy, filarki i pilastry oblicza się w metrach ich wysokości. 
Gzymsy oblicza się w metrach ich długości mierzonej po najdłuższej krawędzi. 
7.2.8. Od powierzchni należy odejmować: 
- powierzchnie konstrukcji betonowych lub żelbetowych (z wyjątkiem prefabrykowanych nadproży 
żelbetowych), jeśli wypełniają one więcej niż połowę grubości ściany lub ich objętość przekracza 0,01 m3, 
- powierzchnie kanałów spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustaków i 
ewentualnie obmurowanych cegłami lub płytkami, 
- powierzchnie projektowanych otworów okiennych, drzwiowych i innych większych od 0,5 m2 

Z powierzchni ścian nie potrąca się: 
- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezależnie od ich wymiarów, 
- oparć płyt, sklepień i belek stropowych, 
- części konstrukcji stalowych i drewnianych, 
- nadproży z cegieł lub prefabrykowanych, 
- wnęk na liczniki gazowe i elektryczne, niezależnie od ich wymiarów, 
- przewodów kominowych w ścianach wznoszonych łącznie z przewodami. 
Przy potrącaniu otworów i wnęk z powierzchni muru uwzględnia się wymiary: 
- dla otworów bez ościeżnic: w świetle muru, 
- dla otworów, w których ościeżnice są obmurowywane równocześnie ze wznoszeniem muru: w świetle 
ościeżnic, 
- dla otworów cyrklastych według wymiarów wpisanych w nie trójkątów równoramiennych. 
Od powierzchni ścianek działowych należy odejmować powierzchnie otworów, liczone według projektowanych 
wymiarów w świetle ościeżnic, a w przypadku ich braku w świetle muru. 
7.2.9. Potrącane otwory w ścianach murowanych, dla których ustala się odrębne ceny wykonania ościeży, 
oblicza się w sztukach. 
7.2.10. Kominy wolnostojące oblicza się w metrach sześciennych ich objętości według projektowanych 
wymiarów zewnętrznych komina. Wysokość komina przyjmuje się od poziomu, od którego występuje on jako 
wolno stojący, do wierzchu komina. Wysokość głowic kominowych nad dachem przyjmuje się od strony niższej 
połaci. 
Od objętości komina nie odlicza się objętości przewodów. Kanały spalinowe, wentylacyjne i dymowe z 
pustaków oblicza się w metrach długości pojedynczego przewodu według wymiarów podanych w projekcie. 
Ewentualne obmurowanie kanałów oraz szpałdowanie konstrukcji oblicza się w metrach kwadratowych 
obmurowanej (szpałdowanej) powierzchni. 
7.2.11. Sklepienia płaskie oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnię rzutu oblicza się w świetle murów lub podciągów, na których opiera się sklepienie. Z powierzchni 
rzutu odejmuje się powierzchnię otworów według ich projektowanych wymiarów w świetle. 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 8 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegającymi zakryciu są zbrojenia i wewnętrzne części murów 
wielorzędowych, szczelinowych oraz warstwowych. 
Odbiór zbrojenia i innych elementów ulegających zakryciu musi być dokonany w czasie robót murowych. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badań porównać z 
wymaganiami określonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać elementy ulegające zakryciu za 
wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i zezwolić na 
przystąpienie do następnych faz robót murowych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robót ulegające zakryciu nie 
powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem materiałów oraz robót ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze końcowym 
robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (Jeżeli umowa taką 
formę przewiduje). 
8.4. Odbiór końcowy (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór końcowy przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, badań kominiarskich i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w 
dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty murowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty murowe nie powinny być przyjęte. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić roboty 
murowe ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji i użytkownika oraz trwałości 
elementów murowych zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych robót murowych, wykonania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
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- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po użytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji 
murowych, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór końcowy (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady 
w wykonanych konstrukcji murowych. 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TO 
WARZYSZĄCYCH 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 9 
9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót murowych 
Ceny wykonania robót murowych uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie ścian, 
słupów, kominów i ścian nie wyższych niż 4,5 m, 
- zabezpieczenie robót wykonanych przed rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót murowych, 
- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy, 
- ocenę prawidłowości wykonania robót poprzedzających wykonanie konstrukcji murowych, 
- wymurowanie konstrukcji murowych, 
- wykonanie naroży i styków ścian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych, 
- obmurowanie końców belek, 
- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót, 
- zamurowanie otworów kontrolnych, 
- robocizna związana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wsporników, itp., 
- zamurowanie otworów komunikacyjnych, 
- zamurowanie bruzd i przebić po wykonaniu robót instalacyjnych, 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie murowania, 
- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających roboty wykonane przed rozpoczęciem 
wznoszenia konstrukcji murowych, 
- usunięcie gruzu i innych pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej 
specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 
- likwidację stanowiska roboczego, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Ceny jednostkowe robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do 
wykonania robót na wysokości powyżej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostów i barier 
zabezpieczających. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z poźn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 
1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z poźn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z poźn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z 
poźn. zm.). 
10.2. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z poźn. zm.) 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z poźn. zm.). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z poźn. 
zm.). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z poźn. zm.). 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
- obowiązujące normy unijne lub krajowe zgodne z technologią robót 
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ST.01.05.00 KONSTRUKCJE STALOWE 

kod CPV 45223100-7 Montaż konstrukcji stalowych 

https://ST.01.05.00
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji stalowej w budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań 
ogólnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 
oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji stalowej zgodnie z dokumentacja projektową 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

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

2.MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

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

2.2. Wymagania szczegółowe 

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna odpowiadać 
wymaganiom norm: 

PN-EN 10020:2003 

PN-EN 10027-1:1994 

PN-EN 10027-2:1994 

PN-EN10021:1997 

PN-EN10079:1996 

PN-EN10204+AK:1997 

PN-90/H-01103 
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PN-87/H-01104 

PN-88/H-01105 

Wyroby walcowane – kształtowniki: 

- dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97, PN-H-93452:1997, 
PN-EN 10024:1998, 

- ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN 10279:2003, 

- kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN10056-1:2000, PN-EN 10056-2:1998, PN-EN 
10056-2:1998/Ap2003, 

- rury powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 12102:2000. 

Wyroby walcowane – blachy 

- blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994, 

- bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-76/H-92325. 

Łączniki 

Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom 
norm: PN-ISO1891:1999, PN-ISO8992:1996 a ponadto: 

- śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-82341, 
PN-91/M-82342, PN-83/M-82343, 

- nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171, 

- podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO887:2002, PN-ISO10673:2002, PN-
77/M82008, PN-79/M82009, PN-79/M-82018, PN-83/M-82039 

Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać normie PN-EN752:2000, a ponadto: 

- elektrody powinny odpowiadać normie PN-(!/M-69430 

- drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002 

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M69355, PN-67/M-
69356. 

Wszystkie użyte materiały muszą posiadać atesty i certyfikaty, powinny trwałe ocechowanie. Materiały nie 
odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie dopuszczone do stosowania materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku 
mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy 
przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób 
umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w 
sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na 
wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej 
konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach 
drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, 
które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 
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Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 

2.4. Badania na budowie 

Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

– zgodności z projektem, 

– zgodności z atestem wytwórni 

– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 

– jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu 
potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych 

Do wykonywania powłok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie 
systemowych zestawów malarskich zgodnych z dokumentacją projektową i posiadających aprobatę techniczną 
ITB. 

Farby powinny być pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart technologicznych 
przyjętych zestawów malarskich. 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować 

następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt do montażu konstrukcji: 

- żuraw samochodowy lub stacjonarny na torowisku 

- środek transportu do przewożenia elementów 

- spawarki 

- klucze dynamometryczne 

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

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

Dobór sprzętu montażowego do wykonania poszczególnych robót jest częścią projektu technologii i organizacji 
robót, który należy wykonać przed przystąpieniem do robót i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 

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

Warunki transportu 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. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 
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spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

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

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B.00 „Wymagania Ogólne” pkt.5. 

5.2. Cięcie 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po 
cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

5.3. Prostowanie i gięcie 

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur 
oraz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić 
rysy i pęknięcia. 

5.4. Składanie zespołów 

5.4.1. Części do składania 

Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, które po 
montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań 
dokładności zespołów i wykonania połączeń według załączonej tabeli. 

Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 

przyłączeniowy swobodny 

do 500 0,5 2,5 

500-1000 1,0 2,5 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 

Nieprostoliniowość Pręty, blachownice, słupy, 
części ram 

0,001 długości 

lecz nie więcej jak 10mm 

Skręcenie pręta - 0,002 długości 
lecz nie więcej niż 10mm 

Odchyłki płaskości półek, 
ścianek środników 

- 2mm na dowolnym odcinku 
1000m 

Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru 
lecz nie więcej niŜ 5 mm 

Przesunięcie środnika – 0,006 wysokości 

Wygięcie środnika - 0,003 wysokości 

Wymiar nominalny mm 
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1000-2000 1,5 2,5 

2000-4000 2,0 4,0 

4000-8000 3,0 6,0 

8000-16000 5,0 10,0 

16000-32000 8,0 16 

5.4.2. Połączenia spawane 

Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i 
zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień widocznych gołym okiem. Kąt ukosowania, 
położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według właściwych norm 
spawalniczych. Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5mm. 

Wykonanie spoin 

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 
o 20%, 

a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 

o 5% - dla spoin czołowych 
o 10% - dla pozostałych. 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości 
spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 

Wymagania dodatkowe takie jak: 

obróbka spoin 
przetopienie grani 
wymaganą technologię spawania 

może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

Zalecenia technologiczne 

spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 

Wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną 
ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

5.4.3. Połączenia na śruby 

Długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy 
zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. 

Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych powierzchni. 
Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą smaru. 
Śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 

5.5. Montaż konstrukcji 

Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio 
zmontowanych. Połączenia wykonywać wg punktu 5.4. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
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6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-01 „Wymagania ogólne pkt. 6. Celem 
kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założona jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat, świadectw, certyfikatów na zastosowane materiały. W przypadku 
stosowania materiałów budzących wątpliwości, złej jakości wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty 
i zobowiąże Wykonawcę do usunięcia wad, zastosowania odpowiedniej jakości materiałów. 

6.2. Kontrola połączeń spawanych 

Kontrola połączeń odbywa się w następujących etapach: 

- kontrola wstępna, 

- kontrola podczas spawania, 

- kontrola wykonanych połączeń. 

Oględziny i badania zewnętrzne spoiny mające na celu stwierdzenie błędów widocznych na zewnątrz, 

- badania wnętrza spoiny bez jej zniszczenia, 

- badania spoiny z całkowitym lub częściowym jej zniszczeniem. 

Jeśli zostaną wykryte wady spoin występujące na dużej powierzchni, to spoiny wadliwie wykonane musza być 
wycięte i ponownie założone. 

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i częstością 
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega pełny zakres robót, oraz asortyment stosowanych 
materiałów. 

Kontrola obejmuje: 

- zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektową, 

- sprawdzenie materiałów i porównanie ich cech na zgodność z dokumentami dostarczonymi przez wytwórcę 
(certyfikaty lub deklaracje zgodności) oraz przez oględziny zewnętrzne na budowie. 

- roboty montażowe 

- kontrola zachowania warunków bhp. 

6.4. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia materiały, które posiadają: 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych. 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

Polską Normą 

Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 tona wykonanej konstrukcji 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru, i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Ocena i 
badania powinny być wykonane zgodnie z programem badań zawartym w programie jakości, obejmującym 
wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i montażu. Ogólne zasady odbioru robót i 
ich przejęcia podano ST 0 “Wymagania ogólne". Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować 
sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana 
konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowiązujących norm 
technicznych (PN, EN-PN). 

W szczególności powinny być sprawdzone: 

Podpory konstrukcji 

Odchyłki geometryczne układu 

Jakość materiałów i spoin 

Stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych 

Stan i kompletność połączeń 

W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co najmniej: 

Przedmiot i zakres odbioru 

Dokumentację określającą komplet wymagań 

Dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania a wymaganiami 

Protokoły odbioru częściowego 

Parametry sprawdzone w obecności komisji 

Stwierdzone usterki 

Decyzje komisji 

8.1 Zakres odbiorów 

Odbiorom podlega każdy etap wykonania konstrukcji a więc: 

Po wykonaniu konstrukcji przez wytwórnię – odbioru dokonuje się w wytwórni 

Po ukończeniu montażu na placu scalania na budowie 
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Odbiór końcowy po ustawieniu konstrukcji w położeniu docelowym 

Odbiór konstrukcji u Wytwórcy 

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien być dokonany odbiór konstrukcji. Odbiór polega na 
oględzinach konstrukcji i sprawdzeniu wyników wszystkich badań przewidzianych w programie wytwarzania 
konstrukcji. Wytwórca powinien przedstawić: 

Rysunki warsztatowe Dziennik wytwarzania Atesty użytych materiałów 

Świadectwa kontroli laboratoryjnej 

Protokoły odbiorów częściowych 

Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania 

Odbiór końcowy 

Końcowy odbiór konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukończeniu. Do odbioru końcowego Wykonawca 
powinien przedstawić następujące dokumenty: 

Dokumentację techniczną obiektu i robót 

Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów 

Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

Zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót 

Pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny 

Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu: 

Zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i Specyfikacją techniczną 

Prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji 

Prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych 

Prawidłowości złączy między elementami konstrukcji 

Dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego 

Protokół odbioru końcowego zawiera: 

Datę, miejsce i przedmiot spisanego protokołu 

Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytwórcy konstrukcji, Wykonawcy montażu, Biura Projektów 
opracowującego Rysunki Stwierdzenie zgodności wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiami 
niniejszej Specyfikacji 

Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstępstw od Rysunków, nie mających wpływu na nośność, 
walory użytkowe i trwałość obiektu 

Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i określenie warunków eksploatacji 

8.2 Ocena wykonania elementów lub konstrukcji i zabezpieczenia antykorozyjnego 

1) Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie robót za właściwe. W 
przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać całość robót albo tylko ich część 
za wykonane niewłaściwie. 

2) W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy stwierdzone 



           
       

          
        

         
           

 
  

 

 

           
      

           
            

  

     

            
  

                
           

              
          

              
 

           
         

             
         

            

 

    

   

             
  

                  

     

         

      

        

    

 

   

   

           

          

  

   

           

STWIOR dla inwestycji p.n.: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY MUZEUM 
ETNOGRAFICZNEGO Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, NISKOPRĄDOWĄ, WOD-KAN, WENTYLACJĄ 
MECHANICZNĄ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. BUDOWA CIĄGU PIESZO – JEZDNEGO ORAZ 

NAZIEMNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ ZEWNĘTRZNĄ, WEWETRZNĄ: 
ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ NA DZIAŁCE NR 1/31, 

OBR. 70 PODGÓRZE PRZY UL. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO 29 W KRAKOWIE 

strona 107 

odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają bezpieczeństwu budowli lub 
uniemożliwiają jej użytkowanie godnie z przeznaczeniem. 

3) Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy oraz przedstawione 
do odbioru. 

Badania odbiorowe powłok malarskich : 

Po wyschnięciu powłoki malarskiej należy sprawdzić na zgodność z dokumentacja projektową oraz 
specyfikacja techniczną: 

Wygląd powierzchni poprzez ocenę wzrokową pod kątem jednolitości barwy , siły krycia i takich wad jak 
dziurkowanie , zmarszczenie , kraterowanie, pęcherzyki powietrza , łuszczenie spękania zacieki 

Właściwości powłoki takich jak : grubość , przyczepność i porowatość badanych przy użyciu przyrządów 
i metod podanych w dokumentacji projektowej zgodnej z odpowiednimi normami 

Grubość powłoki bada się metodami nieniszczącymi zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000 lub PN-EN ISO 
2178:1998 

Przyczepność powłoki do podłoża i przyczepność międzywarstwową bada się metodami niszczącymi 
zgodnie z PN-EN ISO 4624:2004 lub PN-EN ISO 2409:1999 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej zabezpieczenia antykorozyjnego , opracowanego dla realizowanego przedmiotu zamówienia 
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora oraz wykonawcy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-01 „Wymagania ogólne” 
pkt.9. 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość 1 tony lub 1 kg według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- montaż konstrukcji bez względu na sposób łączenia 

- montaż konstrukcji na budowie 

- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

1) umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 

2) zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

3) normy 

4) aprobaty techniczne 

5) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
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Najważniejsze normy: 

1) PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 

2) PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości liczbowe 
parametrów. 

3) PN-77/M-82002 Podkładki. Wymagania i badania. 

4) PN-77/M-82003 Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i położenia. 

5) PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste. 

6) PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników. 

7) PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników. 

8) PN-78/M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne. 

9) PN-78/M-82006 Podkładki okrągłe dokładne. 

10) PN-84/M-82054/01 Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni. 

11) PN-82/M-82054/02 Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje. 

12) PN-82/M-82054/03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów. 

13) PN-82/M-82054/09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek. 

14) PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym. 

15) PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne. 

16) PN-86/M-82153 Nakrętki sześciokątne niskie. 

17) PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych. 

18) PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym. 

19) PN-91/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim. 

20) PN-91/M-82342 Śruby pasowane ze łbem sześciokątnym z gwintem długim. 

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

22) PN-88/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego stosowania. Gatunki. 

23) PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i niskostopowej 

24) PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary. 

25) PN-84/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka, pręty i kształtowniki walcowane na gorąco 

26) PN-79/H-04371 Metale. Próba udarności w obniżonych temperaturach 

27) PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe Połączenia spawane i 
powierzchnie napawane 

28) PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 
Przygotowanie brzegów do spawania 

29) PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych Przygotowanie brzegów do 
spawania 
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30) PN-90/M-69016 Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych i niskostopowych. 
Przygotowanie brzegów do spawania 

31) PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawanie łukiem krytym 

32) PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne wymagania i 
badania 

33) PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i stali 
niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości 

34) PN-80/M-69420 Druty lite do spawania i napawania stali 

35) PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 

36) PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Próba statyczna rozciągania do czołowych złączy lub zgrzewanych 

37) PN-57/M-69723 Spawanie. Próba statyczna rozciągania materiału spoiny 

38) PN-88/M-69720 Spawalnictwo. Próby zginania do czołowych złączy spawanych lub zgrzewanych 

39) PN-88/M-69733 Spawalnictwo. Próba udarności złączy spajanych doczołowo 

40) PN-76/M-69774 Spawalnictwo. Cięcie gazowe stali węglowych o grubości 5 - 100 mm. Jakość 
powierzchni cięcia. 

41) PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwości oględzin 
zewnętrznych. 

42) PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane – Połączenia z fundamentami – Projektowanie i 
wykonanie 

43) PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki 

44) PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności 

45) PN-C 81608:199 Emalie chlorokauczukowe 

46) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz. C Zabezpieczenia i izolacje Zeszyt 3 
Zabezpieczenia przeciwkorozyjne Warszawa 2004. 
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ST.01.06.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE 

kod CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 

kod CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie 

https://ST.01.06.00
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji więźby dachowej w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań 
ogólnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 
oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 
1.4. 

Tarcica jest podstawowym produktem drzewnym, otrzymywanym przez podłużne piłowanie (przetarcie) 
drewna okrągłego (pni drewnianych). Tarcicę sortuje się wytrzymałościowo, maszynowo lub wizualnie; zasady 
oceny dla każdego z tych przypadków podane są w odpowiednich normach. Tarcicę dzielimy ze względu na 
rodzaj drewna (iglaste liściaste) lub sposób obróbki. 

tarcica nieobrzynana – otrzymuje się przez przetarcie wdłużne kłody (dwie pozostałe płaszczyzny boczne 
pozostają nieprzetarte), 

tarcica obrzynana – otrzymuje się przez przetarcie wszystkich czterech płaszczyzn. 

Podstawowe wyroby otrzymywane z tarcicy: 

deski – tarcica iglasta lub liściasta o grubości (od 19 do 45 mm) o wiele mniejszej od dwóch pozostałych 
wymiarów, 

bale – wyrób drewniany (tarcica obrzynana lub nieobrzynana) o grubości 50-100 mm i szerokości równej 
przynajmniej podwojonej grubości, 

belki – wyrób drewniany (tarcica obrzynana) o przekroju prostokątnym, którego wymiary wynoszą od 120x200 
do 220x280 mm, 

krawędziaki (kantówka) – element tarcicy obrzynanej o wymiarach przekroju poprzecznego od 100x100 do 
175x175 mm, 

łaty – elementy tarcicy obrzynanej o wymiarach przekroju poprzecznego od 38x32 do 75x140 mm, 

listwy – elementy tarcicy obrzynanej o grubości 12-32 mm i szerokości nie większej niż 70 mm, 
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tarcica podłogowa – produkowana z drewna sosnowego, jodłowego lub świerkowego i stosowana (maks. gr. 50 
mm) do układania podłóg w budynkach mieszkalnych, przemysłowych lub gospodarczych; jakość tarcicy 
podłogowej określa się na podstawie dwóch klas I i II, według których drewno może mieć określoną liczbę wad. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. Materiały 

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

2.1. Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i 
ogniem. 

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie 
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

Dla robót wymienionych w pozycjach powyższych stosuje się drewno według następujących norm 
państwowych: 

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego wg normy PN-EN 338: 2011 Drewno konstrukcyjne – klasy 
wytrzymałości. 

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 12%. 
Stosować drewno klasy C27 

2.2. Łączniki 

2.2.1. Gwoździe 

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 

2.2.2. Śruby 

Należy stosować: 

Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 

Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

2.2.3. Nakrętki: 

Należy stosować: 

Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 

Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.2.4. Podkładki pod śruby 
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Należy stosować: Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

2.2.5. Wkręty do drewna 

Należy stosować: 

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 

Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 

Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

2.2.6. Środki ochrony drewna. Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed 
działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 r. Środki do ochrony przed grzybami i owadami 

Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 

Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 
odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na 
podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych 
elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 

2.4. Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier. Odbiór 
materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 

4.2. Transport i składowanie materiałów 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 

-sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

-stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od 
wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
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5.1. Wykonanie więźby dachowej 

Montaż elementów więźby oraz deskowania wykonać zgodnie z projektem. Roboty prowadzić z poziomu 
ostatniego stropu. 

Przed wmontowaniem konstrukcję zabezpieczyć przed korozją biologiczną. 

Drewno użyte do wykonania konstrukcji ciesielskiej powinno mieć wilgotność nie większą niż 20% dla 
konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem i 23% dla konstrukcji znajdujących się na otwartym powietrzu. 

Dopuszcza się następujące odchyłki montażowe: 

-dla wiązarów +_ 2 cm w rozstawie 

-dla krokwi +_ 1 cm w rozstawie. 

Elementy więźby stykające się z murem lub betonem powinny być odizolowane 1 warstwą papy - dla drewna 
zaimpregnowanego. Elementy więźby powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi w 
czasie transportu oraz wyładunku i załadunku. 

Przed przystąpieniem do wyznaczenia i wykonania poszczególnych elementów konstrukcji więźby dachowej 
należy dokładnie sprawdzić taśmą stalową poprzeczne i podłużne wymiary wykonanego budynku w poziomie 
oparcia dachu i skorygować odpowiednio wymiary rysunków wykonawczych w projekcie. Wyznaczenia więźby 
dachowej dokonuje się na deskowaniu ułożonym na kobyłkach wysokości60 cm lub na legarach ułożonych 
wprost na gruncie obok budynku. 

Wyznaczenie elementów więźby dachowej polega na: 

-wykreśleniu w naturalnej wielkości elementów lub zespołów konstrukcyjnych, 

-dokładnym przykładaniu krawędziaków do wykonania obrysów i wykreśleniu na nich potrzebnych zaciosów, 
wrębów, czopów i otworów na śruby. 

Po wyznaczeniu i wykonaniu wycięć i elementów połączeń w powtarzalnych elementach konstrukcji więźby 
dachowej należy wykonać próbny ich montaż w celu sprawdzenia dokładności połączeń. Mając sprawdzony w 
próbnym montażu powtarzalny segment więźby dachowej, przystępuje się do wyznaczenia pozostałych 
elementów oraz wykonania w nich zaciosów, wrębów i innych połączeń. 

Aby przy montażu na budowie nie pomylić podobnych elementów, należy każdy element zaopatrzyć w znaki 
odróżniające go od innych elementów. Umieszcza się je od strony widocznej na przekroju poprzecznym więźby 
dachowej. Znaki mogą być dowolne, wykonane narzędziem metalowym, aby nie zatarły się podczas impregnacji 
drewna, przenoszenia i składowania poszczególnych elementów. 

Poszczególne elementy należy składować pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju – oddzielnie krokwie, 
oddzielnie słupy itp. Impregnację drewna należy wykonać po dokonaniu próbnego montażu na parę dni przed 
ustawienie konstrukcji więźby dachowej. 

Montaż konstrukcji więźby dachowej należy wykonywać po wykonaniu konstrukcji ostatniego stropu, bądź po 
ułożeniu deskowania na belkach stropowych, jeżeli pola między belkami nie zostały wypełnione przed 
przystąpieniem do montażu więźby dachowej. 

Deskowanie połaci powinno być wykonane z desek o szerokości 12-18 cm i grubości zapewniającej 
odpowiednią sztywność podkładu przy danym rozstawie krokwi. Przeważnie stosuje się na podkłady deski o 
grubości 25-32 mm. Deski należy układać stroną dordzeniową do góry, ażeby po ich wyschnięciu w powstałych 
zagłębieniach nie zatrzymywała się woda. Deski łączone powinny być na styk z zachowaniem około 2 mm 
przerwy lub na przylgę. W obiektach narażonych na silne ssanie wiatru na podkłady powinny być stosowane 
deski łączone na wpust. Deski powinny być przymocowane do każdej krokwi przynajmniej dwoma gwoździami. 
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Wystające krawędzie desek w stykach podłużnych i poprzecznych powinny być wyrównane strugiem.. 
Niewykonanie powyższej czynności może spowodować uszkodzenie pokrycia. Czoła desek powinny spotkać sie 
tylko na krokwiach. Szczeliny między deskami nie powinny przekraczać 2 mm. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 6 

6.2. Badania 

W czasie wykonywania konstrukcji należy zbadać: 

a) zgodność wykonania elementów konstrukcji drewnianej z dokumentacją techniczną 

b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów 

c) stan zabezpieczenia konstrukcji 

d) poprawność ustawienia konstrukcji na ścianach. 

e) prawidłowość montażu elementów zgodnie z dokumentacją techniczną 

f) stan techniczny i jakość złączy elementów drewnianych 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót 

Jednostką obmiarową jest m3 wbudowanego drewna. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 

8.2. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne oraz spełnione zostały 
wymagania PB. Drewno powinno mieć atest jakości. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 9 

9.2. Cena l m3 wbudowanej konstrukcji obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji 

- ustawienie konstrukcji w sposób zapewniający stabilność 

- prace zabezpieczające teren budowy 

- uporządkowanie terenu, 

- przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych. 
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10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-EN 338: 1999 Drewno konstrukcyjne – klasy wytrzymałości 

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 

PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i 
tarcicy. 

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 
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ST.01.07.00 POKRYCIE DACHOWE 

https://ST.01.07.00
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru pokrycia dachowego dachówką ceramiczną w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 
wymagań ogólnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 
oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie poniższych 
czynności: 

 Wykonanie podkładu pod dachówki ceramiczne 

 Wykonanie pokrycia dachówką 

 Wykonanie obróbek blacharskich 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 

Podkład pod pokrycie dachówkowe - łaty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych 
pod kątem określonym dla poszczególnych typów pokryć w PN-B-02361:1999. 

Jednostka ładunkowa - zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i 
masie, przystosowany do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania, załadunku, transportu i 
wyładunku. 

Wyroby luzem - pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodzące w skład jednostki ładunkowej i nie 
przystosowane do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania i transportu 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY. 

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

Materiały stosowane do wykonania robót pokrywczych dachówką ceramiczną i cementową powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
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– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano 
za „regionalny wyrób budowlany”, 

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty 
produkcji. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachu dachówką powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach) oraz PW. 

2.2.1. Materiały podstawowe: 

- dachówki oraz uzupełniające dachowe wyroby ceramiczne, które powinny spełniać wymagania określone w 
PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004, 

2.2.2. Materiały pomocnicze 

- uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych, 

- gwoździe, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i gąsiorów, 

- drut do przywiązywania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat - powinien być ocynkowany, miękki, o 
średnicy 1,0-1,6 mm, 

- nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachówką takie jak: taśmy i 
listwy uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu, 

- zaprawa do uszczelniania styków spełniająca wymagania określone w PN-90/B-14501. 

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta dachówek 
lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN. 

2.3. Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę 

Wyroby do pokryć dachówką mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

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

- są właściwie oznakowane i opakowane, 

- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty 
towarzyszące wysyłce powinny określać między innymi kategorię przesiąkliwości i wynik badania 
mrozoodporności dachówek), 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych dachówkami wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do pokryć dachówką 
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Wszystkie wyroby do pokryć dachówką powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczególności (w odniesieniu do wyrobów ceramicznych) 
normy PN-B-12030:1996. 

Dachówki i kształtki dachowe przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, wyrównanych, 
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wód 
opadowych. 

Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych. Jednostki ładunkowe powinny być 
składowane na paletach. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót pokrywczych dachówką 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu 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. 

Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia dachówką. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 4 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Wyroby do pokryć dachówką mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się 
prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, 
wciągniki, wózki. 

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. 
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy 
stosować: kliny, rozpory i bariery. 

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały wyściółkowe, 
amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 

5.2. Warunki przystąpienia do robót pokrywczych dachówką 

Do wykonywania robót pokrywczych dachówką można przystąpić po całkowitym zakończeniu i odbiorze robót 
konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu pod pokrycie. Ponadto roboty 
pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu takich jak: 
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- deskowanie i pokrycie papą koszy (zlewów) dachowych, 

- wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach, 

- wykonanie kominów i nasad kominowych, 

- otynkowanie lub spoinowanie kominów, 

- osadzenie masztów, nóżek pod ławy kominiarskie, rur itp. elementów przechodzących przez pokrycie 
dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego układanych w 
trakcie wykonywania robót pokrywczych, 

- wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, 
masztach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe. 

5.3. Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych lub cementowych 

Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle do krokwi 
nachylonych pod kątem określonym w dokumentacji projektowej. 

Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych są 
następujące: 

- łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój (38x50) mm; wymiar ten może być inny, 
jeżeli wynikać to będzie z obliczeń statycznych, 

- łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20 mm (58x50 mm), 

- łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny 
znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane za pomocą wsporników lub 
uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego, 

- odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na całej długości 
dachu, 

- w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 32 mm do 38 mm w 
celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien się pokrywać z wierzchem łaty 
okapowej, 

- wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, 

- wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita deska środkowa (wzdłuż 
osi kosza), a po obu jej stronach - deski łączone na styk, 

- wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy przybić deskę 
środkową wzdłuż osi kosza; grubość deski powinna być dostosowana do grubości łat, 

- łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty techniczne, 

- podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, 

- płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą kontrolną położoną na co 
najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w 
kierunku równoległym do spadku. 

5.4. Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówką 

Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od temperatury powietrza. 
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Roboty pokrywcze dachówką z uszczelnianiem spoin zaprawą należy wykonywać 

tylko przy temperaturze nie niższej niż 5°C, utrzymującej się przez całą dobę. Roboty przy układaniu dachówek 
nie powinny być prowadzone wtedy, gdy występują opady atmosferyczne. 

5.5. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówką 

a) Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu. 

b) Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi dachówek 
powinien być w poziomie - dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak dla łat) 2 mm na długości 1 
metra i 30 mm na całej długości rzędu. 

c) Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie powinny wykazywać 
odchyleń od linii sznura większych niż ±10 mm. 

d) Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na około 8 cm. O 
ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią inaczej, to gąsiory powinny być 
ułożone na zaprawie i przywiązane do gwoździ wbitych w łaty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w 
tych gąsiorach i zakończonych węzłem. Styki gąsiorów powinny być uszczelnione od strony zewnętrznej. 

e) Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu łatą nie powinny 
przekraczać ±10 mm. 

f) Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywą systemową stosowanego rozwiązania 
pokrywczego lub nakrywą z blachy stalowej ocynkowanej bądź cynkowej. 

g) Zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji 
producenta systemu pokrywczego bądź pasmem z blachy o szerokości nie mniejszej niż 60 cm, zakończonym 
rąbkami leżącymi, wchodzącymi pod dachówkę. 

h) Obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wyłazach (włazach) dachowych, 
masztach itp. powinny być wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245. 

5.6. Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką ceramiczną 

5.6.1. Wymagania niezależne od typu pokrycia dachówką ceramiczną 

Krycie dachówką ceramiczną karpiówką (pojedynczo, podwójnie w koronkę lub w łuskę), holenderką oraz 
zakładkową ciągnioną i zakładkową tłoczoną (marsylką) powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami 
podanymi w PN-71/B-10241. 

W przypadkach nie objętych ww. normą krycie może być wykonane zgodnie z instrukcją producenta systemu 
pokrywczego i wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia, 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 

Przy wykonywaniu pokryć zgodnie z normą PN-71/B-10241 do ich uszczelniania można stosować również inne 
niż zalecono w tej normie, nowoczesne rozwiązania uszczelnień, polecane przez producentów w konkretnych 
systemach rozwiązań pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelności pokrycia. Sposób uszczelnienia 
powinien wynikać z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówką, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 

5.6.2. Wymagania dotyczące krycia dachówką ceramiczną karpiówką, holenderką oraz zakładkową ciągnioną i 
zakładkową tłoczoną (marsylką) - wg PN-71/B-10241. 

5.6.2.1. Zabezpieczenie dachówek na okapach 
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Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej 
podłużnymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokości w rozwinięciu co najmniej 20 cm, a dolną 
krawędź dachówki należy zabezpieczyć przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę 
okapową. Jeżeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje założenia rynny, końce dachówek na 
okapie powinny być wysunięte poza krawędź gzymsu i ułożone na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej. 

W tym przypadku zaleca się wykonywanie przy krawędzi gzymsu fartucha blaszanego. 

5.6.2.2. Równość powierzchni pokrycia 

Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3 m, przyłożona na każdym rzędzie 
dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek od powierzchni pokrycia niż 5 mm dla 
dachówki karpiówki w gatunku I lub nie większych niż 8 mm dla karpiówki w gatunku II oraz dachówki 
zakładkowej ciągnionej i marsylki. 

Przy kryciu dachówką holenderką nie sprawdza się równości powierzchni pokrycia. 

5.6.2.3. Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu 

a) Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia), zakładkową ciągnioną i marsylką styki 
prostopadłe do okapu powinny być w sąsiednich rzędach przesunięte względem siebie o pół szerokości 
dachówki. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać ±1 cm przy kryciu karpiówką i ±5 cm przy kryciu 
dachówką zakładkową ciągnioną i marsylką. 

b) Przy pokryciu dachówką holenderką podłużne styki dachówek powinny tworzyć linie prostopadłe do okapu. 
Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać 1 cm na 1 metrze długości i 3 cm na całej długości pasa. 

5.6.2.4. Wielkość zakładów 

Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niżej ułożone rzędy na 
długość wynoszącą dla pokrycia z dachówki: 

– karpiówki układanej pojedynczo 11-17 cm, 

– karpiówki układanej podwójnie w koronkę 14-15 cm (są to rzędy podwójne, uzyskane przez zawieszenie na 
każdej łacie jednocześnie dwóch warstw dachówek, z których dolną tworzą dachówki zaczepione bezpośrednio 
za łatę, wierzchnią zaś za górne krawędzie dachówek poprzedniej warstwy z przesunięciem o pół szerokości 
dachówki, tak by wierzchnia warstwa rzędu pokrywała dolną na długości 32-33 cm), 

– karpiówki układanej podwójnie w łuskę 19-24 cm (dwa najniższe rzędy dachówek przy okapie i dwa 
najwyższe rzędy przy kalenicy powinny być podwójne tj. z dwóch warstw dachówek zawieszonych łącznie, jak 
przy kryciu w koronkę), 

– holenderki 7-13 cm, 

– zakładkowej ciągnionej 7-10 cm, 

– zakładkowej tłoczonej (marsylki) 5-7 cm. 

5.6.2.5. Zamocowanie dachówek do łat 

a) Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia) i holenderką: 

– w strefach klimatycznych II i III wg PN-77/B-02011 co piąta lub co szósta dachówka w rzędzie poziomym 
powinna być przymocowana do łaty, 

– w strefie klimatycznej I tylko na połaciach dachowych położonych od strony 
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najczęściej panujących wiatrów należy mocować dachówki, jak w strefach klimatycznych II i III. 

b) Przy pokryciu dachówką zakładkową ciągnioną lub tłoczoną: 

- w strefach klimatycznych II i III każda dachówka powinna być przymocowana do łaty, 

- w strefie klimatycznej I tylko dachówki na połaciach dachowych położonych od strony najczęściej panujących 
wiatrów powinny być przymocowane, tak jak dachówki w strefach klimatycznych II i III. 

Sposób mocowania powinien być określony w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia 
dachówką, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), bądź zgodnie z PN-71/B-
10241. 

5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno być wykonane według wymagań podanych w dokumentacji 
projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachówką ceramiczną, bądź zgodnie z PN-71/B-
10241. 

5.7. Obróbki blacharskie 

5.7.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

5.7.2. Obróbki blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od 
–15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.7.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i 
pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.8. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone 
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien 
przekraczać 25,0 m. 

Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i trapezowym podłoże 
wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome – w celu osadzenia kołnierza 
wpustu. 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do 
wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś 
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 oraz 
wymaganiom zawartym w PW 

5.9. .Rury spustowe z blachy powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości 
arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe, łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy 
leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez 
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe 
odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką 

Przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) łacenia dachu . 

6.2.1. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących 
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, 
potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami 
powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 

6.2.2. Badania prawidłowości łacenia 

Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: 

– przekroju i rozstawu łat, 

– poziomu łat, 

– zamocowania łat. 

Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm. 

Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty kontrolnej o długości 3 m 
z poziomnicą. 

Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą próby oderwania łaty 
od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu 
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót pokrywczych dachówkami polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta 
systemu pokrywczego. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podkładu, 

– prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
do robót i w trakcie ich wykonywania. 
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Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu. 

6.4.2. Opis badań 

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia należy przeprowadzić za pomocą sznura murarskiego lub 
drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu dachówek, poziomnicy, trójkąta ciesielskiego oraz miarki z podziałką 
milimetrową. Sprawdzenie należy przeprowadzić co najmniej dla trzech rzędów każdej połaci dachu, 
stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. 

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić przez oględziny, a w 
przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości wykonania – za pomocą pomiaru 
przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone w pkt. 
5.6.2.3. i 5.6.2.4. oraz 5.7.2.2. i 5.7.2.3. niniejszej specyfikacji. 

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia należy przeprowadzić wzrokowo, 
badając czy zostały zachowane wymagania określone w pkt. 5.6.2.5. i 5.6.2.6. oraz 5.7.2.4. i 5.7.2.5. niniejszej 
specyfikacji. 

Ponadto należy w wybranych przez Komisję miejscach, spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i 
przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia. 

Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddać przez 
10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i 
jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie 
przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich 
odszukanie po wyschnięciu pokrycia. 

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach należy przeprowadzić wzrokowo, stwierdzając czy 
zostały zachowane wymagania określone w pkt. 5.6.2.1. i 5.7.2.1. niniejszej specyfikacji. 

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów należy przeprowadzić przez oględziny i za 
pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia gąsiorów należy 

sprawdzić przez przyłożenie łaty długości 3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią gąsiorów z 
dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w pkt. 5.5. niniejszej 
specyfikacji. 

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy) należy przeprowadzić przez porównanie ich 
wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za pomocą oględzin i pomiaru oraz 
przez sprawdzenie szczelności w sposób podany w pkt. 6.4.2.3. 

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich należy przeprowadzić zgodnie z 
wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej. 

6.4.2.8. Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia dachówką ceramiczną przeprowadza się zgodnie z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej specyfikacji, 
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 
wykonawcy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót pokrywczych dachówką 
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Powierzchnię pokrycia dachów dachówką oblicza się w metrach kwadratowych ich połaci bez potrącania 
powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. kominy, wyłazy, okienka, wywiewki, o 
ile każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2. 

Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie 
ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia płaszczyzny połaci z 
płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej. 

Przy obliczaniu szerokości połaci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub 
powykonawczej można korzystać ze współczynników przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy kryciu dachówką elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki blacharskie. 

Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany przed rozpoczęciem 
układania pokrycia (odbiór międzyoperacyjny). 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej specyfikacji. 
Wyniki badań dla podkładów należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w 
pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla wykonania obróbek blacharskich należy porównać z 
wymaganiami podanymiw dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), w której ujęto 
wymagania dla obróbek blacharskich realizowanego przedmiotu zamówienia oraz PN-61/B-10245. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady i obróbki blacharskie 
zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 
(szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do układania pokrycia. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu bądź obróbek blacharskich nie 
powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę 
przygotowania podkładu bądź obróbek blacharskich. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

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

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką 
formę przewiduje. 

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

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

- instrukcje producenta systemu pokrywczego, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówką, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny pokrycie dachówką nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia dachówką z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić 
je ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności pokrycia 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych robót pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
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- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu dachówką z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachówką po użytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia 
dachówką, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady 
w wykonanych robotach pokrywczych dachówką. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót pokrywczych dachówką może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachówką stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachówką lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty pokrywcze 
dachówką uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 4 m, 

– odbiór i oczyszczenie podkładu z łat, 

– pokrycie dachu dachówką z uszczelnieniem pokrycia i montażem przewidzianych w dokumentacji projektowej 
elementów systemowych pokrycia, 

– pokrycie kalenic i grzbietów, 
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– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót pokrywczych, 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

– likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do 
wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu terenu. 

Przy rozliczaniu robót pokrywczych dachówką według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych 
rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób 
rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości 
powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej pokrycia dachu dachówką, 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1.Normy 

PN-77/B-02011 

Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

PN-B-02361:1999 

Pochylenia połaci dachowych. 

PN-71/B-10241 

Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-63/B-10243 

Roboty pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-61/B-10245 

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze. 

PN-B-12030:1996 

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-B-12030:1996/ Az1:2002 

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport (Zmiana Az1). 

PN-90/B-14501 

Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-EN 490:2000 

Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. 

PN-EN 490:2005(U) 

Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. 

PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 
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Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. 

PN-EN 1304:2002 

Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 

Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część III) Arkady, Warszawa 
1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 
1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. 
Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonywanie pokryć dachowych. Kod 
CPV 45260000. Pokrycie dachu blachą. Kod CPV 45261213. Obróbki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny 
i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie I, OWEOB Promocja - 2004 r. 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

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

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami). 
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ST.01.08.00 ROBOTY MONTAŻOWE – 
STOLARKA I ŚLUSARKA DRZWIOWA I 

OKIENNA 

kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

https://ST.01.08.00
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1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru ślusarki i stolarki drzwiowej oraz okiennej oraz pozostałych elementów metalowych w odniesieniu do 
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 
oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja dotyczy montażu drzwi i okien i obejmuje wykonanie następujących czynności: 

- przygotowanie ościeży do wbudowania drzwi lub okien, 

- usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach, oraz pozostałych elementów metalowych 

- uszczelnienie i izolację oraz osadzenie parapetów i obróbek. 

Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych 
do montażu okien i drzwi oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów robót montażowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, w szczególności PN-B-91000, 
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a także zdefiniowanymi 
poniżej: 

Okno - ruchoma lub stała część ściany zewnętrznej zapewniająca odpowiednią izolacyjność i przepuszczalność 
światła. Okno składa się z ościeżnicy i z jednego lub więcej oszklonych skrzydeł lub z samej oszklonej 
ościeżnicy. 

Ościeżnica - rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w otworze 
budowlanym. 

Skrzydło - ruchoma część okna (naświetla), drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy, krośnie lub bezpośrednio 
w otworze budowlanym. 

Skrzydło prawe - skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu 
w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest zgodny z 
ruchem wskazówek zegara. 

Skrzydło lewe - skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w 
ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest przeciwny do 
ruchu wskazówek zegara. 

Naświetle - ruchoma lub stała część ściany, przepuszczająca światło pomiędzy pomieszczeniami. Naświetle 
składa się z ościeżnicy i oszklonego skrzydła lub z samej oszklonej ościeżnicy. 
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Okno i drzwi zespolone - okno i drzwi mające dwie warstwy skrzydeł, w którym skrzydło zewnętrzne i 
wewnętrzne połączone jest w jeden zespół. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

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

2.2. Rodzaje materiałów 

Okna i drzwi. 

Odporność okna na obciążenie wiatrem: 

Okna powinny spełniać warunki wytrzymałościowe, w których należy uwzględniać dopuszczalne obciążenie 
wiatrem wg PN – 77/B-2011, PN-EN 1026:2011 - ugięcie czołowe względne najbardziej odkształconego 
elementu okna i drzwi zewnętrznych pod obciążeniem wiatrem według normy] nie powinno być większe niż 
1/300 jego rozpiętości (zgodnie z normą - klasa C według wartości względnego ugięcia czołowego). 

Ruch skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu okna lub drzwi powinien być płynny, bez zahamowań i zaczepiania 
skrzydła o inne części okna i drzwi balkonowych. Siła potrzebna do uruchomienia okuć zamykających przy 
otwieraniu i zamykaniu powinna być większa niż 100 N według obowiązującej normy. 

Okucia w oknach należy stosować kompletne objęte normami, certyfikatem ITB zgodności do aprobaty 
technicznej. 

Okucia winny być dostosowane do ciężaru własnego skrzydła i do obciążeń eksploatacyjnych , skrzydła 
rozwieralne winny być wyposażone w ograniczniki rozwieralności. 

Okna montowane powinny spełniać wymagania dotyczące przepuszczalności powietrza zgodnie z PN-EN 
1026:2001 / metoda badania/rozszczelnienie, oraz winny być zaopatrzone w otwory odprowadzające wodę 
/skropliny/ ,współczynnik infiltracji powietrza powinien wynosić a ≤ 0,3 m/(h mdaPa ⅔. ) PN-EN 1027-2001 
Wodoszczelność /metoda badania / PN-EN 12208-2001 Wodoszczelność /klasyfikacja. 

Taśma wiatroizolacyjna 

Wiatroizolacja została zastosowana we wszystkich otworach okiennych od strony zewnętrznej. 

Właściwości 

Sd<0,05m 

Taśma paroizolacyjna 

Paroizolacja została zastosowana we wszystkich otworach okiennych od strony wewnętrznej. 

Właściwości 

Sd> 100m 

Parapety zewnętrzne 

Parapety wykonane są z blachy stalowej o grubości 0,7 mm, w kolorze analogicznym do okładziny ściennej. 

Parapety wewnętrzne 
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Zastosowanie: 

Parapety wewnętrzne z konglomeratu w kolorze – biały (dopuszcza się kolor jasnoszary), 

Właściwości 

- grubość - 3 cm 

- przód i 2 boki z polerem i fazą, narożniki proste 

ŚLUSARKA I STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA 

Drzwi okleinowane wewnętrzne przylgowe 

Właściwości 

Kolorystyka zgodna z rysunkami zestawczymi (ostateczny dobór po wyborze dostawcy). 

Ościeżnica: 

- regulowana w kolorze drzwi. 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi 

Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), – każda jednostka ładunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w 
etykietę identyfikacyjną, –wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte 
(bez oznak naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz 
symbol handlowy wyrobu), – spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, – producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne 
(zalecenia) stosowania wyrobów, – spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia 
(termin zakończenia montażu okien i drzwi powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności 
do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi 

Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych należy przechowywać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich producenta. 

Okna i drzwi, z wyjątkiem wyrobów uformowanych w jednostki ładunkowe kontenerowe, należy przechowywać 
w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami 
atmosferycznymi. 

Pozostałe wyroby i materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi 
instrukcjami producentów oraz wymaganiami właściwych dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostałych wyrobów i materiałów powinno być 
kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych. 
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Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w 
temperaturze powyżej +5°C a poni żej +35°C. 

Podłogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, poziome, równe. Dopuszcza 
się w pomieszczeniach magazynowych półotwartych stosowanie nieutwardzonego podłoża, ale wówczas okna 
i/lub drzwi należy ustawiać na legarach ułożonych równolegle do siebie. Wysokość legarów powinna wynosić 
co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi należy ustawiać w odległości co najmniej 1,0 m od czynnych urządzeń 
grzejnych. Należy je przechowywać w jednej lub kilku warstwach w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniami, przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa. W zależności od stopnia wykończenia powierzchni 
okien i drzwi oraz rodzaju podłoża w magazynie, wyroby należy przechowywać zgodnie z zasadami podanymi 
w tablicy. 

Tablica 3. Sposoby przechowywania okien i drzwi w zależności od stopnia wykończenia powierzchni 
wyrobów oraz rodzaju podłoża w magazynie 

Lp. Rodzaj podłoża w 
magazynie 

Rodzaje wyrobów 

okna i drzwi drewniane okna i drzwi z tworzyw 
sztucznych 

gruntowane jednokrotnie malowane i 
ostatecznie wykończone 

sposób pakowania 

pojedynczo w pakietach pojedynczo w paletach 
słupkowych 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Podłoże 

nieutwardzone (na 
legarach) 

W jednej 
warstwie na 
progu 
ościeżnicy 

Na progu 

ościeżnicy; okna w 
warstwach do 
łącznej wysokości 
2 m, drzwi w jednej 
warstwie 

– W jednej 
warstwie na 
progu 
ościeżnicy 

– 

2. Podłoże 
utwardzone 

Na legarach w 
dwóch lub 
trzech 
warstwach 

W dwóch lub 
trzech 
warstwach 

Sposób przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien być zgodny z wymaganiami ich producenta. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 

3.2. Sprzęt i narzędzia do montażu okien i drzwi 

Montaż okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. 

Przy montażu okien i drzwi należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i sprzęt do: 

a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 

b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w ościeżach, 

c) transportu technologicznego wyrobów, 

d) wykonywanie montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 4 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu 

Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi mogą być przewożone jednostkami samochodowymi, kolejowymi 
i wodnymi. 

Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania okien i drzwi w środkach 
transportu powinny być zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) 
producenta. 

Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów powinny być zgodne z wymaganiami norm 
przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta. 

4.3. Zasady ładowania okien i drzwi na środki transportu 

4.3.1. Ładowanie okien i drzwi w transporcie drogowym 

Wyroby należy ustawiać w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe 
do podłużnej osi pojazdu, z tym że okna – na progach ościeżnic, drzwi – na stojakach ościeżnic. Wyroby 
nieszklone, w których elementy okuć zamykających wystają ponad powierzchnię skrzydła, należy przesunąć 
względem siebie o szerokość skrzydła okiennego. 

4.3.2. Ładowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym i wodnym śródlądowym Wyroby należy ustawiać 
pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe do podłużnej osi wagonu, z tym że: 

a) okna – na progach ościeżnic, 

b) drzwi: – o wysokości ościeżnicy mniejszej od wysokości bocznych ścian wagonu na progu ościeżnicy, 

– o wysokości ościeżnicy większej od wysokości bocznych ścian wagonu na stojaku ościeżnicy. 

Wyroby nieszklone, w których okucia zamykające wystają ponad powierzchnię skrzydła, należy przesunąć 
względem siebie o szerokość ramiaka skrzydła. 

Zaleca się ładowanie wyrobów w dwóch lub trzech warstwach pod warunkiem, że wysokość bloku nie może 
przekroczyć wysokości bocznych ścian wagonu. 

4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w środkach transportowych 

Ustawione wyroby w środkach transportowych należy łączyć w bloki. Połączenia powinny zapewniać stabilność 
i zwartość ładunku oraz zabezpieczać go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobów. Wyroby należy 
zabezpieczać przez: 

a) ścisłe ich ustawienie w rzędach, 

b) wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi, 

c) usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających, 

d) łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocą rozpór a w transporcie drogowym za 
pomocą elementów mocujących, 

e) usztywnienie bloków za pomocą progów, 
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f) ustawienie w przestrzeni międzydrzwiowej w wagonach wyrobów w ten sposób, aby nie blokowały drzwi. W 
przypadku ładowania wyrobów dwuwarstwowo, górną warstwę należy zabezpieczyć 

podobnie jak dolną. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 

5.2. okna 

Warunki przystąpienia do robót 

- Przed zamówieniem okien i produkcja należy potwierdzić ilość i wszystkie wymiary otworów na 
budowie. 

- Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego powierzchni, ościeże 
należy naprawić i oczyścić. 

Wykonanie robót 

- W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić ościeżnicę na podkładkach lub listwach 

- Elementy kotwiące typu Z osadzić w ościeżach 

- Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym lub pianką poliuretanową 
dopuszczoną do tego celu świadectwem ITB 

- Zamocowane okien należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 
ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. 
Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi 

- Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie 

- Uszczelnienie ościeży należy należy zabezpieczyć taśmą paroizolacyjną o oporze dyf. Sd = 105m gr. 0,2mm 
od wewnątrz oraz taśmą wiatroizolacyjną o oporze dyf. Sd = 0,004m. od zewnątrz. 

5.3 Parapety 

Warunki przystąpienia do robót: 

Parapety wewnętrzne osadza się po zakończeniu wszystkich prac związanych z uszczelnieniem połączenia okno-
ściana od strony pomieszczenia. 

Wykonanie robót: 

W przypadku gdy płaszczyzna montażowa jest węższa od szerokości profilu parapetu więcej niż 15 cm (parapet 
wystaje o 15 cm) należy zastosować wsporniki kątowe. Aby zapewnić wystarczającą stabilność parapetu zaleca 
się montaż wsporników co 50 cm, ale minimum dwu wsporników na parapet. Parapet umocowany na gładkich 
powierzchniach najlepiej wiąże się z podłożem za pomocą klejów szybkoschnących. 

5.4 STOLARKA I ŚLUSARKA DRZWIOWA 

Warunki przystąpienia do robót 

- Przed zamówieniem drzwi i produkcja należy potwierdzić ilość i wszystkie wymiary otworów na budowie. 
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- Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego powierzchni, ościeże 
należy naprawić i oczyścić. 

Wykonanie robót 

Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tynki) i 
podłogą po stronie klatki schodowej. 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić ościeżnicę na podkładkach lub listwach. Elementy 
kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym lub pianką 
poliuretanową. Ustawione drzwi należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem 
a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. 

Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Szczeliny między ościeżnicą a murem 
wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 

Rozstaw elementów kotwiących i pozostałych części zgodnie z rysunkiem detalu drzwi wejściowych projektu 
wykonawczego. 

5.5. BALUSTRADY, SCHODY STALOWE I DRABINY 

Warunki przystąpienia do robót 

Całość ślusarki do akceptacji przez Projektanta po przedstawieniu próbek. 

Elementy stalowe eksponowane w obiekcie należy traktować, jako wyroby ślusarsko-kowalskie (szlifowane) i 
powinny one spełniać przewidziane przez PN dopuszczalne tolerancje wyrobów ślusarsko -kowalskich 
przeznaczonych dla budownictwa w zakresie: 

- prostoliniowości i płaskości wyrobów; 

- okrągłości w stosunku do średnicy nominalnej; 

- równoległości i prostopadłości elementów; 

- współosiowości, współśrodkowości, symetrii i przecinania się osi. 

Ponadto na powierzchniach gotowych wyrobów niedopuszczalne są odchyłki powierzchni licowej od 
płaszczyzny typu wklęsłość, wgłębienie i wypukłość, sfalowanie, a także nierówności i uszkodzenia krawędzi. 

Ponieważ w trakcie opracowywania projektów warsztatowych ilość kształtowników (profili) stalowych, blach, 
śrub łączących i innych elementów konstrukcji oraz podane kształty i wymiary mogą ulec zmianie – konieczna 
jest pisemna akceptacja Projektanta dla ostatecznej formy elementów konstrukcji balustrady. 

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

- prawidłowość wykonania poszczególnych elementów, 

- możliwość mocowania elementów do ścian, 

- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją. 
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Wykonanie robót 

Sposób montażu elementów stalowych balustrad przedstawiony został na rysunkach w projekcie wykonawczym. 

Zgodnie z PN-82/B-02003 na wysokości poręczy należy przyjmować wartość charakterystyczną dla poziomego 
obciążenia liniowego 1,0 kN/m. 

Inwestor może zażądać wizyty u producenta elementów stalowych w celu oceny jego umiejętności i możliwości 
technicznych do przeprowadzenia robót. 

Inwestor może w każdej chwili sprawdzić materiały i wytwarzanie elementów przez Wykonawcę. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stabilność konstrukcji podczas montażu. Zabezpieczenie w czasie robót 
montażowych konstrukcji należy przedstawić do akceptacji Inwestora. 

Spawanie powinno być przeprowadzone zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami, wytycznymi 
postępowania i uznanymi zaleceniami. Należy stosować elektrody o niskim procencie wodoru. Skład powinien 
być podobny do spawanego materiału. Spawanie musi być odnotowane w książce spawania, zgodnie z 
wymaganiami polskich przepisów. 

5.6 Zabezpieczenie powłokami 

Warunki przystąpienia do robót 

Malowanie musi odbywać się w mającej doświadczenie oraz odpowiednie certyfikaty lakierni proszkowej 
Element musi zostać wyczyszczony, a następnie musi zostać odtłuszczony 

Wykonanie robót 

Farbę należy nanosić metodą generatorową („corona”) przy użyciu urządzeń, które wytwarzają ujemne napięcie, 
preferowane powyżej 80kV, lub nakładana przy użyciu pistoletów „tribo” 

Utwardzanie powinno następować w odpowiednim piecu konwekcyjnym 

Parametry utwardzania: 10 minut w 180°C 

Kolory zgodne z próbkami do zaakceptowania przez projektanta. 

Powierzchnie malowane powinny wykazywać się jednolitą barwą, strukturą oraz stopniem połysku 
Grubość powłoki malarskiej min 60 μm 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 

6.2. Badania przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi 

Przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi należy ocenić stan ścian i przygotowania ościeży do robót 
montażowych oraz wykonać badania wyrobów i materiałów wykorzystywanych w tych robotach. 

6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu okien i drzwi Przed przystąpieniem do montażu okien 
należy sprawdzić: 

prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją techniczną, 

rodzaj ościeży (z węgarkiem czy bez węgarka) oraz ich prawidłowość wykonania i stan wykończenia 
(otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi), 
zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi, 
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możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a także w 
formie protokołu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

6.2.2. Badania materiałów i wyrobów 

Przed rozpoczęciem montażu okien i drzwi należy sprawdzić: 

zgodność okien i drzwi oraz obróbek z aprobatą techniczną lub indywidualną dokumentacją techniczną w 
zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania, 

zgodność okien i drzwi oraz obróbek z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną, 

w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach montażowych, 

stan opakowań (oryginalność, szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów i terminy przydatności 
materiałów uszczelniających. 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót montażowych z dokumentacją 
projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentów. Badania 
te w szczególności powinny polegać na sprawdzeniu prawidłowości wykonania: 

podparcia progu ościeżnicy, 

zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na całym obwodzie ościeżnicy (zachowania odstępów między 
łącznikami mechanicznymi), 

izolacji termicznej szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykonanie 
izolacji pod progiem ościeżnicy, 

uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym 
uwzględnieniem rodzaju zastosowanych materiałów uszczelniających i przestrzegania zaleceń technologicznych, 
obróbek progu drzwi, osadzenia parapetu zewnętrznego i wewnętrznego. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane 
w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące montażu okien i/lub drzwi, w szczególności w zakresie: 

zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu, 

jakości robót montażowych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 
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Badania sprawdzające jakość wbudowania okien i/lub drzwi, według pkt. 5.4. Warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi”, 
wydanie ITB - 2006 rok: 

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją - powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanych 
robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji 
powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów 
długości i wysokości, 

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy długości elementu do 3 
m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m, 

c) sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł - różnica długości przekątnych nie 
powinna być większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm przy długości powyżej 2 m, 

d) sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzydeł powinno 
odbywać się płynnie i bez zahamowań, skrzydło nie powinno pod własnym ciężarem samoczynnie zamykać się 
lub otwierać, 

e) sprawdzenie szczelności - zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do ościeżnicy zapewniając 
szczelność między tymi elementami, 

f) sprawdzenie prawidłowości regulacji okuć. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy i 
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

6.5.Okna 

Odbiór robót 

- Ustawione okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1mm na 1m wysokości, nie więcej niż 3 mm na 
całości okna. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

2 mm przy długości przekątnej do 1m; 

3 mm przy długości przekątnej do 2m; 

4 mm przy długości przekątnej powyżej 2m; 

- Ocena jakości powinna obejmować: 

sprawdzenie zgodności wymiarów 

sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka 

sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 

sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania 

sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia 
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- Powłoki malarskie nie powinny mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita. Dla robót 
malarskich bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny 
wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 

6.6 STOLARKA I ŚLUSARKA DRZWIOWA 

Ocena jakości powinna obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wymiarów 

- sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania 

- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości, nie więcej niż 3 mm na 
całości drzwi. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

- 2mm przy długości przekątnej do 1m; 

- 3mm przy długości przekątnej do 2m; 

- 4mm przy długości przekątnej powyżej 2m; 

6.7 BALUSTRADY, SCHODY STALOWE I DRABINY 

Odbiór robót 

Odbiór elementów stalowych przed wbudowaniem: 

-przy odbiorze elementów stalowych przed wbudowaniem powinny być sprawdzone następujące cechy: 

- wymiary elementów i ich części składowych; 

- wymiary gotowego elementu i jego kształt; 

- prawidłowość wykonanych połączeń, oraz rozstaw otworów na śruby, średnice otworów; 

- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach płaszczyznach; 

- oczyszczenie wyrobu z brudu, zaoliwień i innych zanieczyszczeń; 

- zabezpieczenie wyrobu przed korozją; 

- zgodność z dokumentacją projektową; 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 
7 
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7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót montażowych okien i drzwi 

Powierzchnię okien i drzwi oblicza się w metrach kwadratowych: 

• w świetle ościeżnic, a w przypadku braku ościeżnic w świetle zakrywanych otworów. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 8 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegającymi zakryciu są mocowanie ościeżnicy na całym 
obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnętrzne, wewnętrzne) szczeliny między oknem a 
ościeżem. Odbiór tych prac musi być dokonany w trakcie montażu okien i drzwi. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych 
badań porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać zamocowanie, uszczelnienie i izolację 
okna lub drzwi za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 
(szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac (obsadzenie parapetów zewnętrznych i 
wewnętrznych, otynkowanie ościeży, montaż listew maskujących). 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny prace ulegające zakryciu nie powinny być odebrane. W takim 
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po 
wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

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

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót ( jeżeli umowa taką 
formę przewiduje). 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

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

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas 
jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące 
dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 



           
       

          
        

         
           

 
  

 

 

             

               

               
  

        

      

             

                

            
               

             

               
          

                
       

                 
             

           

               
             

      

                 
             

             
           

  

          

       

             

               

            
 

        

                  
            

  

STWIOR dla inwestycji p.n.: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY MUZEUM 
ETNOGRAFICZNEGO Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, NISKOPRĄDOWĄ, WOD-KAN, WENTYLACJĄ 
MECHANICZNĄ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. BUDOWA CIĄGU PIESZO – JEZDNEGO ORAZ 

NAZIEMNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ ZEWNĘTRZNĄ, WEWETRZNĄ: 
ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ NA DZIAŁCE NR 1/31, 

OBR. 70 PODGÓRZE PRZY UL. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO 29 W KRAKOWIE 

strona 145 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów, 

- wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w 
dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 

Montaż okien i/lub drzwi powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny okna i/lub drzwi nie powinny być przyjęte. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących (np. wskazać na konieczność regulacji okuć), usunąć 
niezgodności robót montażowych z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. 
niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić okna i/lub drzwi ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, funkcjonalności i trwałości okien i 
drzwi zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do demontażu 
wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi, zamontowania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności 
odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania montażu okien i/lub drzwi z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po użytkowaniu w tym okresie 
oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. 
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Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia 
prawidłowości otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. 
„Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady 
w zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie montażu okien i/lub drzwi może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i 
ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montażu okien i/lub drzwi 

Podstawy rozliczenia montażu okien i/lub drzwi stanowią określone w dokumentach umownych 
(kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilości wykonanych robót, potwierdzone przez zamawiającego. 

Ceny jednostkowe montażu okien i/lub drzwi uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu, 

- ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na 
wysokości do 4 m, od poziomu podłogi lub terenu, 

- zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, 

- ocenę i przygotowanie ościeży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej, 

- obsadzenie ościeżnic wraz z ich uszczelnieniem wewnętrznym, zewnętrznym oraz wykonaniem izolacji 
termicznej i akustycznej połączenia z ościeżem, 

- obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 

- obrobienie progów drzwi, 

- regulacja skrzydeł i okuć, 

- obicie ćwierćwałkami lub listwami maskującymi bądź innymi materiałami wykończeniowymi, 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających, 
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- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji 
technicznej 

- likwidację stanowiska roboczego, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Ceny jednostkowe robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do 
wykonania robót na wysokości powyżej 4 m od poziomu ustawienia rusztowań oraz koszty pomostów i barier 
zabezpieczających.. 

Ceny jednostkowe nie obejmują podatku VAT. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1.Normy 

 PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

 PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 

 PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

 PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 

 PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 

 PN-76/B-13200 Wady szkła i wyrobów szklanych. Podział, nazwy i określenia. 

 PN-88/B-13203 Szkło. Właściwości szkła. Pojęcia i określenia. 

 PN-EN 1096-(1÷4) Szkło w budownictwie. Szkło powlekane. Część 1÷4. 

 PN-EN 12758:2005 Szkło w budownictwie. Oszklenie i izolacyjność od dźwięków powietrznych 
– Opisy wyrobu oraz określenie właściwości. 

 PN-EN 14449:2005 (U) Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. 

10.2.Ustawy 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2087 z późn. zmianami). 

– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 
z późn. zmianami). 

10.3. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
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zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z 
późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 
198, poz. 2041 z późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 
1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki. – 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z późn. zmianami). 
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ST.01.09.00 ŚCIANY I OBUDOWY Z PŁYT GK 

Kod CPV 45410000-4 

https://ST.01.09.00
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru ścian z płyt GK w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 
oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
ścianek działowych z płyt gipsowo kartonowych oraz innych ścianek systemowych 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 

2.2. Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 

Tablica 1 

GKFI 

wodo- i 

ognioodporna 

06 

Lp. Wymagania GKB zwykła GKF 
ognioodporna 

GKBI 
wodoodporna 

01 02 03 04 05 

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

Przyczepność kartonu do rdzenia 
gipsowego 

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

rdzenia 

9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >18±0,5 

1200 (+0; -5,0) 

Wymiary i tolerancje [mm] grubość 

szerokość 

długość [2000x3000] (+0; -6) 

prostopadłość różnica w długości przekątnych <5 

Masa 1m2 płyty o grubości 9,5 <9,5 - - -



STWIOR dla inwestycji p.n.: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY MUZEUM 
ETNOGRAFICZNEGO Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, NISKOPRĄDOWĄ, WOD-KAN, WENTYLACJĄ 
MECHANICZNĄ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. BUDOWA CIĄGU PIESZO – JEZDNEGO ORAZ 

NAZIEMNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ ZEWNĘTRZNĄ, WEWETRZNĄ: 
ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ NA DZIAŁCE NR 1/31, 

OBR. 70 PODGÓRZE PRZY UL. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO 29 W KRAKOWIE 

strona 151 

[kg] 12,5 <12,5 11,0 - 13,0 <12,5 11 - 13,0 

-

>20 

<10 

13,5 - 15,0 15,0 <15,0 13,5 - 16,0 <15,0 

           
       

          
        

         
           

 
  

 

 

          

         

       

    

         

      

   
 
  

        

  

 
 

        

 
 

    

  

 

  

  

 
   

  

     

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

      

      

      

      

 

    

               

    

               

     

                

      

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

Wilgotność [%] <10,0 

Trwałość struktury przy opalaniu [min.] - >20 -

Nasiąkliwość [%] - - <10 

Oznakowanie napis na 
tylnej 
stronie płyty 

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN ..................... ; 

data produkcji 

kolor 
kartonu 

szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny 

barwa 
napisu 

niebieska czerwona niebieska czerwona 

PRÓBA ZGINANIA 

Obciążenie niszczące [N] Ugięcie [mm] 

prostopadle do 
kierunku włókien 
kartonu 

równolegle do 
kierunku włókien 
kartonu 

prostopadle do 
kierunku włókien 
kartonu 

równolegle do 
kierunku włókien 
kartonu 

9,5 380 450 150 - -

12,5 500 600 180 0,8 1,0 

15,0 600 600 180 0,8 1,0 

>18,0 720 500 - - -

Tabela 2 

Grubość 

nominalna płyty 

gipsowej [mm] 

Odległość 
podpór l [mm] 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
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– Przed przystąpieniem do wykonywania ścianek i okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

– Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

– Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 

– Ścianki, okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w 
granicach od 60 do 80%. 

– Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

5.3 Montaż ścianek systemowych 

Odbiór montażu konstrukcji: 

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

- sprawdzenie rozstawu profili i elementów mocujących (wg zaleceń dostawcy systemu / zwykle: kołek 
rozporowy lub dybel; średnica i długość w zależności od podłoża; min 6x40 w maksymalnym rozstawie co 
1000mm). 

- sprawdzenie pochodzenia i poprawności ułożenia taśmy uszczelniającej; 

Odbiór montażu izolacji: 

- sprawdzenie rodzaju wełny 

- sprawdzenie dokładności ułożenia – wypełnienia profili słupkowych i profili poziomych 

Odbiór montażu płyt gipsowo-kartonowych 

- sprawdzenie typu zastosowanych płyt 

- sprawdzenie rodzaju i rozstawu łączników mocujących płyty do konstrukcji 

- sprawdzenie poprawności ułożenia płyt oraz zachowania dystansu względem podłogi i stropu 

- sprawdzenie przygotowania krawędzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie ciętych krawędzi 
nieobłożonych kartonem 

- sprawdzenie rodzaju użytej taśmy zbrojącej i jej umiejscowienie w spoinie 

- sprawdzenie rodzaju użytej masy szpachlowej i ilości warstw 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 
„Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”. 

W szczególności powinna być oceniana: 
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– równość powierzchni płyt, 

– narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

– wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 

– wilgotność i nasiąkliwość, 

– obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

6.2.2. Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej 
kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. 

Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda z 
nich jest mniejsza niż 0,5 m2. 

7.3. Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

7.4. W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej wielkości 
obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8 

82 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt 
gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i umyć wodą 

8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy 

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

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
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PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

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

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

10.2.Inne dokumenty i instrukcje 

Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów 
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy – BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73, 28-400 
Pińczów. 

Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” – wydanie IV – Kraków 
1996r. 
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ST.01.10.00 TYNKI WEWNĘTRZNE 

kod CPV 45410000-4 

Wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych, 

https://ST.01.10.00
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków zwykłych wewnętrznych w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań 
ogólnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 
oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
tynków wewnętrznych 

Na ścianach i sufitach wszędzie piwnic - tam gdzie nie występuje ceramika i sufity podwieszone tynki 
cementowo-wapienne III kategorii. W pomieszczeniach parteru i piętra - gładzie gipsowe na ścianach i sufitach. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 
1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST B-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe”. Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę 
należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w 
okresie ok. 3 godzin. 

Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701;1997 
„Cementy powszechnego użytku”. 

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

https://B-00.00.00
https://B-00.00.00
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Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-
88/B- 32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych.”, a w szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych 

mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich-
średnioziarnisty odmiany 2. 

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

Cement 

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca się 
stosowanie cementu portlandzkiego, spełniającego wymagania normy PN-88/B-30000. Cement powinien być 
dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08 i składowany w suchych i zadaszonych 
pomieszczeniach. 

Wapno suchogaszone 

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno spełniać wymagania normy PN-69/B-30302. W celu 
dogaszania niezgaszonych cząstek wapna wskazane jest zarobić wapno hydratyzowane na 24 do 36 godzin przed 
jego użyciem. Wapno należy przechowywać w suchych, szczelnych magazynach 

Tynki wewnętrzne 

Przewiduje się tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat. IV i kat. III. W miejscach przeznaczonych do 
obłożenia glazurą wykonać tynki cementowo-wapienne kat. III. Przed przystąpieniem do tynkowania należy 
wykonać instalacje podtynkowe. W miejscach, w których instalacje są widoczne na zewnątrz, należy wykonać 
obudowy z dwóch warstw płyt gipsowo-kartonowych. Narożniki ścian i krawędzie wzmacniać kątowymi 
profilami stalowymi zatapianymi w tynku oraz profilami dylatacyjnymi. 

Powierzchnię wytynkowaną sufitów należy obwodowo frezować pasem ciągłym o szerokości 5 mm i gł. 5 mm 

Uwaga: 

Materiały zastosowane do wbudowania powinny być sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniająca ognia NRO. 
Dopuszczalne jest stosowanie innych preparatów i materiałów, niż użyte w projekcie, o podobnych 
właściwościach, spełniających wymagania projektowe, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania 
oraz posiadających wymagane prawem aprobaty. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

https://ST.00.00.00
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Wykonawca przystępujący do wykonywania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do 
zapraw, przenośnych zbiorników na wodę. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4 

4.2. Transport materiałów 

Transport cementy i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i 
wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone 
workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem. 

Materiał na okładziny ścian powinny być podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 m-
cy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0oC. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 
ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę 
wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B- 10100 p.3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B- 10100 p.3.1.1. 

Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B – 
10100 p. 3.3.2. 

https://ST.00.00.00
https://B-00.00.00
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Przygotowanie podłoża 

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm. 

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

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.4 Wykonanie tynków zwykłych 

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1. 

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi 
w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być 
zgodne z normą PN-70/B-10100. 

Tynki zwykłe kategorii III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. 

Tynk trójwarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy 
wykonywać według pasów i listew kierunkowych. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa 
gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Do wykonywania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne : tynków nie narażonych na 
zawilgocenie- w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna, oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonywania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt. 2 
niniejszej specyfikacji. 

Przy odbiorze na budowie materiałów ceramicznych do okładzin należy dokonać: 

- sprawdzenia zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem 

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

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy je poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 

Dopuszczalne usterki dla tynków zwykłych 

Tablica 1. Dopuszczalne usterki tynków zwykłych (wg PN-70/B-10100) 

https://ST.00.00.00
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Kategoria 
tynku 

II 

III 

Dopuszczalne odchylenia 
powierzchni od 
płaszczyzny i odchylenia 
krawędzi linii prostej 

Nie większe niż 4 mm i w 
liczbie nie większej niż 3 
szt. na całej długości łaty 
kontrolnej (2 m) 

Nie większe niż 3 mm na 
całej długości łaty 
kontrolnej (2 m) 

Dopuszczalne odchylenia 
powierzchni od kierunku 
pionowego 

Nie większe niż 3 mm na 
1 m 

Nie większe niż 2 mm na 
1 m i ogółem nie więcej 
niż 4 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m 
wysokości oraz nie więcej 
niż 6 mm w 
pomieszczeniach powyżej 
3,5 m wysokości 

Dopuszczalne 
odchylenia 
powierzchni od 
kierunku poziomego 

Nie większe niż 4 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 10 mm dla 
całej powierzchni 
ograniczonej 
pionowymi 
przegrodami 

Nie większe niż 3 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 6 mm dla 
całej powierzchni 
ograniczonej 
pionowymi 
przegrodami 

Dopuszczalne 
odchylenia 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

Nie większe niż 4 
mm na 1 m 

Nie większe niż 3 
mm na 1 m 

IV Nie większe niż 2 mm na 
całej długości łaty 
kontrolnej (2 m) 

Nie większe niż 1,5 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m 
wysokości oraz nie więcej 
niż 4 mm w 
pomieszczeniach 
powyżej3,5 m wysokości 

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

Gładzie z gipsu tynkarskiego powinny być wykonane z dokładnością taką jak tynki tradycyjne zwykłe IV 
kategorii. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 
wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie 
pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię tynków stropów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą. 

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 

Powierzchnię okładzin ceramicznych oblicza się w m2. 

https://ST.00.00.00
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8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2 Odbiór podłoża i tynków 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały wyniki pozytywne. Jeżeli choć jeden wynik badania 
jest negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku, zaliczyć tynk do 
niższej kategorii,w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać 
roboty tynkowe. 

Dopuszczalne usterki tynków zwykłych podane są w tablicy 1 w punkcie 6. 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

a) trwałe zacieki 

b) wykwity 

c) wypryski i spęcznienia 

d) pęknięcia 

e) widoczne miejscowe nierówności wynikające z techniki wykonania tynku 

Odbiór podłoża pod płytki ceramiczne 

Wg płytek posadzkowych 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostkowa 

Tynki wewnętrzne 

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie 
materiałów i sprzętu, obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, ustawienie i obsługę rusztowań 
przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, przygotowanie podłoża, umocowanie i 
zdjęcie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych 
elementów, wykonanie tynków, reperacja tynków po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek 
materiałów, likwidacja stanowiska roboczego. 

Okładziny ścian 

https://ST.00.00.00
https://ST.00.00.00
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Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie podłoża, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiałów i 
sprzętu, moczenie i docinanie płytek, wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, oczyszczenia miejsca pracy z pozostałości 
materiałów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

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

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

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-30020:1999 Wapno. 

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

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku. 

PN-ISO-9000 Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- Część B- Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 
„Tynki”, wydane przez ITB – Warszawa 2003 r. 
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ST.01.11.00 POSADZKI 

kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

https://ST.01.11.00
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru posadzek w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 
oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
warstw posadzkowych oraz wykończenia posadzek w obiekcie przetargowym 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w 
ST.00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty posadzkowe i okładzinowe z płytek. 
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów 
powierzchni podłoża. 
Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 
Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność powłoki 
ochronnej. 
Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 2. 
2.2. Właściwości materiałów 
Wszystkie posadzki, projektowanego budynku posiadają poziome warstwy styropianu oraz przeciwwilgociowe 
zaprojektowane pod warstwą wylewki betonowej. Parametry i układ warstw posadzki należy stosować zgodnie z 
rysunkami detali Projektu Wykonawczego Architektury. Izolacje pod wylewką posadzek muszą być 
wykonywane razem z podkładem betonowym posadzek zgodnie z instrukcją producenta. Ułożona warstwa 
izolacji powinna być chroniona w czasie dalszych robót przed uszkodzeniami, a dodatkowo izolacje z 
materiałów nasiąkliwych powinny być chronione przed zwiększeniem stanu wilgotności w czasie wykonywania 
robót i po ich zakończeniu. 
Kolorystyka i materiały wykończeniowe – należy wykonać zgodnie z projektem wnętrz. 
Wylewki betonowe zbrojone 

Zastosowanie: 
Pod pojęciem posadzki betonowej w niniejszej dokumentacji należy rozumieć wszelkie podłoża betonowe (lub z 
betonu zbrojonego) będące posadzką lub podkładem pod warstwę wykończeniową podłogi w danym 
pomieszczeniu. Wszystkie rozwiązania zakładają typowe lub wzorcowe rozwiązania konstrukcji podłóg zgodne 
z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki budowlanej. 
W obiekcie przewidziano wylewki pod materiałami wykończeniowymi o grubościach min. 45mm. Zastosowano 
zbrojenie rozproszone . 

Właściwości: 
Jastrych cementowy 
Posadzka cementowa zaprawa do tradycyjnych wylewek 
wytrzymałość na ściskanie ≥ 30 N/mm2 
Gęstość nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,75kg / dm3 
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu) ok. 2,0kg / dm3 
Gęstość w stanie suchym (po związaniu) ok. 2,15kg / dm3 
Proporcje mieszania woda/zaprawa ok. 0,08 ÷ 0,15 l/ 1kg 

ok. 2,00 ÷ 3,75 l/ 25kg 
Min./max grubość wylewki 20mm / 80mm 

https://ST.00.00.00
https://ST.00.00.00
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Maksymalna średnica kruszywa 3,0mm 
Zmiany liniowe < 0,08% 
Skurcz ≤ 0,5% 

Cement wg normy PN-EN 191:2002 
Kruszywo do posadzek cementowych i betonowych 
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. W 
posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren wynoszą przy grubości warstw 
2,5cm – 10mm, 3,5cm – 16mm. 

Termoizolacja/ Izolacja akustyczna podłoga 
IZOLACJA AKUSTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ 

Folia budowlana izolacyjna 0,30mm 

Folia budowlana izolacyjna - polietylen niskiej gęstości (LD-PE) - stosowana w budownictwie, obiektach hydro-
technicznych, ogrodnictwie i wielu innych dziedzinach. 

Znajduje zastosowanie przy wykonywaniu: 
- warstwy przeciwwilgociowej pod posadzki, podłogi, wylewki, itp., 
- warstwy ochronnej zabezpieczającej przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej, 

2.4 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych z 
płytek 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa 
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót pokrywczych 
powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania 
odpowiednich wyrobów), 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek materiałów nieznanego 
pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 
2.5.Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych 
Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni 
słonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w 
temperaturze powyżej +5°C a poni żej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach 
lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych 
materiałów. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów 
powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym 
materiałom przez producentów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2 Wylewki betonowe, jastrych 
Warunki przystąpienia do robót: 
- Wszystkie szczeliny przeciwskurczowe i izolacyjne powinny być wyznaczone zgodnie z Projektem 
Wykonawczym 
- Należy sprawdzić zgodność budowy podłoża wykonanego pod wylewka betonową z Projektem Wykonawczym 
- Należy zapewnić odpowiednią jakość materiałów użytych do wylewek betonowych: 

Wykonanie robót: 
- Należy wykonać szczeliny dylatacyjne, stosowane dla oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji 
budynku (ścian, słupów itp.) oraz w miejscach zmiany grubości podkładu, w miejscach styków różnej 
konstrukcji i różnej nawierzchni podłóg a także w miejscach oddzielających fragmenty powierzchni o 
różniących się wymiarach. Warstwa dylatacyjna w konstrukcji podłogi stanowi jednocześnie szczelinę 
dylatacyjną. 
- Należy wykonać szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie betonowym jako nacięcia o głębokości równej 1/3 
– ½ grubości wylewki. Powinny one dzielić podłogi na pola o powierzchni nie większej niż 36 m² przy długości 
boku prostokąta max 6m. 
- W pomieszczeniach 01/20, 01/21, 01/22 należy stosować beton B25 z wykończeniem niepylnym; zatarty na 
gładko z zabezpieczeniem impregnatem. 
- We wszystkich wylewkach stosujemy zbrojenie rozproszone. Włókna do betonu stanowią system 
mikrozbrojenia do betonu złożony z fibrylowanych włókien wykonanych ze 100% czystego polipropylenu. 
Włókna należy dodawać w ilości 0,9 kg/m3 klasycznej mieszanki betonowej. 

Odbiór robót: 
- odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa) 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki (tolerancje wymiarowe) 
- sprawdzenie grubości warstw posadzkowych 

5.3. Izolacje akustyczne 
Wymagania dotyczące wykonania: 
• przed ułożeniem izolacji, ściany i sufit pomieszczenia powinny być otynkowane; 
• powierzchnia stropu powinna być równa, ewentualne występujące resztki zaprawy i betonu należy usunąć; 
• nierówności powierzchni wymagają wykonania warstwy wyrównawczej; 
• płyty styropianowe elastyczne należy układać na stropie tak, aby ściśle do siebie przylegały. Złącza płyt 
powinny być mijankowo przesunięte. Przy ścianach i innych elementach budowlanych np. ościeżnicach, 
przewodach rurowych należy zastosować pionowe pasy brzegowe. Muszą one sięgać od płaszczyzny podkładu 
(płyty stropowej) do górnej części warstwy podłogi; 
• przy łącznym stosowaniu płyt do tłumienia odgłosów kroków i płyt termoizolacyjnych, płyty tłumiące układa 
się jako pierwsze jako warstwę termoizolacyjną należy stosować płyty odmiany M-30; 
• na styropianie należy wykonać izolację z folii PE gr. 0,2 mm, przed wykonywaniem wylewki cementowej; 
• skrajne pasy izolacyjne należy zabezpieczyć przed przesunięciem przy nakładaniu warstwy wylewki 
cementowej. 
5.4 Paroizolacja 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające obciążenia. W 
przypadku kładzenia paroizolacji na powierzchnie betonowe, podkład pod izolację powinien być równy (bez 
wgłębień, wypukłości, pęknięć), czysty, odtłuszczony, odpylony. 
Folia polietylen owa mocowana jest do podłoża za pomocą łączników mechanicznych. Stosowanie łączników 
mechanicznych przy mocowaniu membrany nie pociąga za sobą uszkodzenia ułożonej już membrany. 
Przy łączeniu folii paroizolacyjnej należy stosować zakłady szerokości 15 cm. 
5.5 Izolacje wodochronne w pomieszczeniach mokrych 
Aby folia w płynie mogła prawidłowo spełniać swoją funkcję, należy dobrze przygotować podłoże. Powinno być 
ono równe, czyste i pozbawione pyłów. Aplikacja folii w płynie może być przeprowadzana za pomocą wałka 
malarskiego lub też pędzla. Izolację folią należy wykonać w dwóch warstwach. Świeżo wykonane powierzchnie 
np. tynku lub posadzki mogą być uszczelnione po minimum 28 dniach od czasu ich wykonania. 
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Nie stosować na podłożach narażonych na działanie wody pod ciśnieniem (np. baseny). 
Powierzchnie pokryte folią, do momentu nałożenia płytek, chronić przed działaniem wody i uszkodzeniami 
mechanicznymi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
Wyniki kontroli materiałów i wykonania posadzek powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na 
podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
Odbiór materiałów i robót – powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie należy stosować materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Odbiór powinien obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa), 
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 
sprawdzenie grubości warstw posadzkowych, 
sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych za pomocą szczelinomierza lub 
suwmiarki, 
sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w p. „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
przygotowanie podłoża, 
dostarczenie materiałów i sprzętu, 
oczyszczenie stanowiska pracy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
EN ISO 9001, 14001 AT-15-2709/99 Żywiczne zestawy posadzkowe 
PN-88/B-04120 Kamień budowlany. Podział, pojęcia podstawowe, nazwy i określenia 
PN-B-11203:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne; Płyty do okładzin pionowych zewnętrznych 
i wewnętrznych 
EN 1469 Płyty okładzinowe. Wymagania 
EN 12058 Płyty posadzkowe i schodowe. Wymagania 
PN-EN 12004:2008 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i Wymagania techniczne. 
PN-EN ISO 846:2002 Tworzywa sztuczne. Ocena działania mikroorganizmów. 
EN 15651-1:2012 Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach i przejściach dla 
pieszych. Część 1 – Kity do elementów fasad. 
EN 15651-2:2012 Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach i przejściach dla 
pieszych. Część 2 – Kity szklarskie. 
EN 15651-3:2012 Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach i przejściach dla 
pieszych. Część 3 – Kity do pomieszczeń sanitarnych. 
EN 15651-4:2012 Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach i przejściach dla 
pieszych. Część 4 – Kity do przejść dla pieszych. 
PN-EN 14411:2013-04 Płytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, właściwości, ocena zgodności i znakowanie 
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EN 13813:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i 
wymagania. 
EN 998-1:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Cz.1: Zaprawa tynkarska. 
EN 1504-2:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, 
sterowanie jakością i ocena zgodności. Systemy ochrony powierzchniowej betonu. 
EN 14891:2013 Wyroby nie przepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne 
mocowane klejami. Wymagania, metody badań, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie. 
EN 1260 :2013 Kruszywa do betonu 
PN-EN 206-1:2014-04 Beton cz.1 Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

10.2. Rozporządzenia i Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z poźn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 
1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z poźn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z poźn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z 
poźn. zm.). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z poźn. zm.) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z poźn. zm.). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z poźn. 
zm.). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z poźn. zm.). 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
- obowiązujące normy unijne lub krajowe zgodne z technologią robót 
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ST.01.12.00 POSADZKI EPOKSYDOWE 

kod CPV 45430000-0 

Pokrywanie podłóg i ścian 

https://ST.01.12.00
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru posadzek w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 
oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wykonania posadzki przemysłowej (warstwy użytkowej podłogi) wykonanej z 
zastosowaniem żywic syntetycznych na spoiwie epoksydowym. W skład zestawu wchodzi zwykle: 

- Kompozycja gruntująca (gruntownik), 

- Kompozycja podstawowa, 

- Kompozycja wykańczająca. 

Specyfikacja definiuje wymagania w zakresie robót przygotowawczych podłoża oraz wymagania dotyczące 
wykonania i odbiorów robót podstawowych. Specyfikacja ta nie dotyczy wykonania innych elementów 
konstrukcji podłogi, tj. warstwy przerywającej podciąganie kapilarne, warstwy ochronnej i betonu 
podkładowego - dla podłóg na gruncie lub na konstrukcji stropu, hydroizolacji, termoizolacji, warstwy ochronnej 
i betonu nośnego. Roboty te ujęte są w odrębnych specyfikacjach technicznych. 

1.4. Określenia podstawowe i definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, p. 1.4. 

Podłoże - element konstrukcji budynku, na którym wykonana jest podłoga. 

Podłoga - wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane właściwości użytkowe. 

Konstrukcja podłogi - układ warstw złożony z podłoża, warstw hydroizolacyjnych i paroizolacyjnych, izolacji 
termicznej i akustycznej, warstw ochronnych, warstw nośnych (beton, jastrychy), dobranych w sposób zależny 
od obciążeń i rodzaju pomieszczenia. 

Posadzka - warstwa użytkowa (wierzchnia) podłogi. 

Posadzka z żywic syntetycznych - warstwa użytkowa podłogi wykonana z kompozycji zawierającej spoiwo 
(żywicę epoksydową lub/i poliuretanową), utwardzacz, wypełniacze, pigmenty i dodatki. 

Posadzka chemoodporna - posadzka wykonana z materiałów odpornych na działanie chemikaliów i 
agresywnych mediów, chroniąca konstrukcję podłogi przed ich oddziaływaniem. 

Posadzka powłokowa - sztywna lub elastyczna warstwa użytkowa podłogi o grubości ok. 0,5 mm, wykonywana 
z jedno- lub dwuskładnikowej kompozycji żywicznej. 
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Posadzka wylewana - sztywna lub elastyczna warstwa użytkowa podłogi o grubości rzędu 1-4 mm, 
wykonywana z dwu- lub trójskładnikowej kompozycji żywicznej. 

Posadzka szpachlowa - użytkowa podłogi o grubości 3-25 mm, wykonywana z dwu- lub trójskładnikowej 
kompozycji żywicznej. 

Posadzka cienkowarstwowa - sztywna lub elastyczna warstwa użytkowa podłogi o grubości rzędu 0,5-1 mm. 

Posadzka grubowarstwowa - sztywna lub elastyczna warstwa użytkowa podłogi o grubości rzędu 1,5-3 mm. 

Posadzka antypoślizgowa - sztywna lub elastyczna warstwa użytkowa podłogi ze zdefiniowaną klasą 
antypoślizgowości wg DIN 51130 :2004-06 „Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden 
Eigenschaft; Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr; Begehungsverfahren;Schiefe Ebene” 
(„Badanie wykładzin podłogowych. Oznaczenie właściwości przeciwpoślizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie 
robocze o podwyższonym zagrożeniu poślizgowym). 

Klasa antypoślizgowości - struktura wierzchniej warstwy, przy której, przy nachyleniu pod odpowiednim kątem 
noga w typowym obuwiu roboczym nie poślizgnie się. Klasy antypoślizgowości wg DIN 51130 : 2004-06 
„Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft; Arbeitsräume und 
Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr; Begehungsverfahren;Schiefe Ebene” („Badanie wykładzin 
podłogowych. Oznaczenie właściwości przeciwpoślizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie robocze o 
podwyższonym zagrożeniu poślizgowym) oznacza się symbolami od R9 do R13. 

Kompozycja gruntująca (gruntownik, środek gruntujący) - jedno- lub dwuskładnikowa kompozycja 
żywiczna służąca do powierzchniowego wzmocnienia podkładu. 

Kompozycja podstawowa - jedno- lub wieloskładnikowa kompozycja żywiczna nadająca posadzce wymaganą 
odporność chemiczną i parametry wytrzymałościowe. 

Kompozycja wykańczająca - jedno- lub dwuskładnikowa kompozycja żywiczna, nakładana na kompozycję 
podstawową w celu nadania jej szczególnych właściwości np. odporności na promieniowanie UV czy 
stanowiąca warstwę dekoracyjną. Może stanowić warstwę wierzchnią przy wykonywaniu posadzek 
antypoślizgowych. 

Podkład betonowy - warstwa konstrukcyjna podłogi, na której wykonuje się posadzkę żywiczną. 

Przestrzeń wypełnienia - parametr mówiący o zdolności powierzchni posadzki do gromadzenia 
zanieczyszczeń, zarówno ciekłych jak i stałych, w sposób nie powodujący niebezpieczeństwa poślizgu, 
realizowany poprzez uzyskanie wolnej przestrzeni pomiędzy najniższym a najwyższym punktem warstwy 
użytkowej posadzki. Wytyczne „Fussboeden In Arbeitsraumen und Arbeitsbereichen mit erhoehter Rutschgefahr 
ZH 1/571, IV.1989 rozróżniają cztery klasy przestrzeni wypełnienia: V4, V6, V8 i V10 (liczba mówi o objętości 
dostępnej przestrzeni w cm3 na 1 dm2 powierzchni posadzki). 

Dylatacje - szczeliny pozwalające na wzajemne przemieszczenia pól podkładu lub podłogi/konstrukcji podłogi 
w stosunku do otaczającej konstrukcji. 

Ciężki transport (ruch ciężki i duży) – wg ZUAT-15/VIII.09/2003 – Zestawy wyrobów do wykonywania 
posadzek żywicznych – pojazdy na kołach ogumionych o nacisku na oś powyżej 50 kN, pojazdy na kołach 
twardych o nacisku na oś powyżej 6 kN. 

Średni transport (ruch średni) – wg ZUAT-15/VIII.09/2003 – Zestawy wyrobów do wykonywania posadzek 
żywicznych – pojazdy na kołach ogumionych o nacisku na oś poniżej 50 kN, niewielkie obciążenia dynamiczne. 

Lekki transport (ruch lekki) – ZUAT-15/VIII.09/2003 – Zestawy wyrobów do wykonywania posadzek 
żywicznych – pojazdy na kołach ogumionych o nacisku na oś do 20 kN oraz ruch pieszy. 
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Środowisko agresywne – środowisko powodujące niszczenie betonu lub żelbetu PN-EN 206-1:2003 Beton – 
Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

Agresywne środowisko ciekłe – środowisko, którego oddziaływanie jest określone składem i właściwościami 
jego stanu ciekłego. 

Stopień agresywności środowiska – techniczna ocena intensywności agresywnego oddziaływania środowiska 
na zmianę właściwości technicznych. 

Stałe oddziaływanie środowiska agresywnego – oddziaływanie środowiska agresywnego w sposób stały. 

Okresowe oddziaływanie środowiska agresywnego – oddziaływanie środowiska agresywnego w sposób 
okresowy lub cykliczny. 

Żywotność (czas obrabialności, czas obróbki) – maksymalny czas, w jakim kompozycja żywiczna może być 
użyta po zarobieniu. 

Kit – wyrób w postaci nieprofilowanej, który umieszczony w szczelinie uszczelnia ja przylegając do właściwych 
powierzchni wewnątrz szczeliny. 

Oczyszczanie strumieniowe – usuwanie materiału podłoża betonowego do maksymalnej głębokości 2 mm. 

Oczyszczanie strumieniowo-ścierne – oczyszczanie strumieniem powietrza z dodatkiem materiału ściernego. 

Usuwanie mechaniczne – usuwanie podłoża przez młotkowanie lub ścieranie. 

Nieselektywne oczyszczanie hydrodynamiczne – usuwanie betonu do wybranej głębokości z użyciem wody 
pod wysokim ciśnieniem. 

Selektywne oczyszczanie hydrodynamiczne – usuwanie uszkodzonego betonu z pozostawieniem betonu 
nieuszkodzonego o wybranej wytrzymałości z użyciem wody pod wysokim ciśnieniem. 

Oczyszczanie strumieniem wody – oczyszczanie strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem z dodatkiem lub 
bez dodatku materiału ściernego. 

Wilgotność masowa – wyrażony w % stosunek masy wilgoci znajdującej się w materiale do masy materiału 
suchego. 

Wilgotność względna powietrza – stosunek ciśnienia cząstkowego pary zawartej w powietrzu do ciśnienia pary 
wodnej nasyconej przy tej samej temperaturze i ciśnieniu powietrza. 

Punkt rosy – temperatura, przy której powietrze o określonej zawartości pary wodnej osiągnie stan nasycenia. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

1.7. Dokumentacja wykonania posadzek z żywic poliuretanowych i/lub epoksydowych 

Dokumentacja wykonania posadzek żywicznych stanowi część składową dokumentacji budowy, której wykaz 
oraz podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
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Materiały wchodzące w skład systemu posadzek żywicznych i będące w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) wprowadzone do obrotu i 
stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano 
za „regionalny wyrób budowlany”, albo 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską. 

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty 
produkcji (okresu przydatności do użytkowania). 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały zastosowane do wykonania posadzki żywicznej powinny być rozwiązaniami systemowymi 
i powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, 
kartach technicznych itp.) 

2.2.1. Podłoże 

Podłożem pod posadzkę żywiczną może być: 

- beton klasy C20/25 wg PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność, 

- jastrych cementowy klasy CT-C25-F4 wg PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich 
wykonania - Materiały - Właściwości i wymagania, 

- jastrych epoksydowy wg PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -
Materiały - Właściwości i wymagania (parametry określa producent systemu żywic), 

- zaprawa naprawcza np. typu PCC z systemów naprawy konstrukcji betonowych i żelbetowych klasyfikowana 
przynajmniej jako R3 zgodnie z PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 
betonowych - Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności - Część 3: Naprawy konstrukcyjne i 
niekonstrukcyjne - lub zgodne z innymi dokumentami odniesienia (aprobata ITB, aprobata IBDiM) o 
wytrzymałości na ściskanie przynajmniej 25 MPa. 

Cementowe podłoże powinno być wysezonowane przez minimum 28 dni. Jeżeli podkład jest wykonywany z 
suchych zapraw (np. szybkowiążących), producent może dopuścić wykonywanie pokryć żywicznych po 
krótszym okresie sezonowania. 

Wilgotność cementowego podłoża (masowa) nie może być większa niż 4%. Podłoże musi być zabezpieczone 
izolacją przeciwwilgociową i/lub paroizolacją. 

Powyższe parametry należy zawsze skonfrontować z wymaganiami producenta systemu. W zależności od 
dodatkowych obciążeń mechanicznych parametry te mogą ulec podwyższeniu, również w szczególnych 
przypadkach producent systemu lub projektant może dopuścić stosowanie posadzki żywicznej na podłożu o 
niższych parametrach wytrzymałościowych. 

2.2.2. Kompozycja żywiczna 
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A. Zestawienie najważniejszych wymagań i właściwości technicznych wyrobów przeznaczonych do 
wykonywania posadzek żywicznych według ZUAT-15/VIII.09/2003 - Zestawy wyrobów do wykonywania 
posadzek żywicznych podano w punktach 2.2.2.1-2.2.2.3: 

2.2.2.1. Cechy identyfikacyjne 

Właściwości Wymagania 

Gęstość [g/cm3] 

• składnik żywiczny 

• utwardzacz 

Wartość deklarowana ± 5% 

Lepkość [sek] 

• składnika żywicznego 

• utwardzacza 

Wartość deklarowana ± 5% 

2.2.2.2. Najważniejsze właściwości techniczne w stanie nieutwardzonym 

Właściwości 
Posadzka typu Posadzka typu Posadzka typu Posadzka typu 
powłokowego wylewanego szpachlowego elastycznego 

Gęstość kompozycji po zmieszaniu 
składników [g/cm3] 

Wartość deklarowana ± 5% 

Lepkość kompozycji po zmieszaniu 
składników [sek] 

Wartość deklarowana ± 5%* 

Żywotność kompozycji [min] Wartość deklarowana ± 5% 

Czas utwardzania (koniec) [min] ≤ 480 

Czas schnięcia do uzyskania 3° 
wyschnięcia [min] 

≤ 200 Nie określa się 

Zawartość substancji lotnych w składniku 
żywicznym i utwardzaczu** [%] 

• w temperaturze +23° ± 1°C 

• w temperaturze +80° ± 1°C 

≤ 1 ≤ 2 

Skurcz liniowy [%] nie określa się ≤ 0,3 ≤ 0,2 

* nie dotyczy kompozycji posadzki szpachlowej 

** dotyczy kompozycji bezrozpuszczalnikowych - według deklaracji producenta 

2.2.2.3. Najważniejsze właściwości techniczne kompozycji w stanie utwardzonym 

Właściwości 
Posadzka typu 
powłokowego 

Posadzka typu 
wylewanego 

Posadzka typu 
szpachlowego 

Posadzka typu 
elastycznego 
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Wytrzymałość na ściskanie [MPa] 

• dla lekkiego transportu 

• dla średniego transportu 

• dla ciężkiego transportu 

nie określa się 
nie określa się 
nie określa się 

> 30 

> 45 

> 50 

> 30 

> 45 

> 50 

nie określa się 
nie określa się 
nie określa się 

Wytrzymałość na zginanie [MPa] 

• dla lekkiego transportu 

• dla średniego transportu 

• dla ciężkiego transportu 

nie określa się 
nie określa się 
nie określa się 

> 20 

> 25 

> 30 

> 20 

> 25 

> 30 

nie określa się 
nie określa się 
nie określa się 

Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] nie określa się nie określa się nie określa się >12 

Wydłużenie względne przy rozciąganiu [%] nie określa się nie określa się nie określa się >10 

Ścieralność 

• na tarczy Boehmego [cm3/50cm2] 

• w aparacie Stuttgart [mm] 

nie określa się < 
0,09 

< 12 

nie określa się 

< 12 

nie określa się 

nie określa się < 
0,09 

Przyczepność do betonu klasy B-25 [MPa] > 1,5 > 1,5 > 1,5 > 1,5 

Odporność na ścieranie udarowe w 
urządzeniu RS-1 [obr] 

• dla lekkiego transportu 

• dla średniego transportu 

• dla ciężkiego transportu 

nie określa się 
nie określa się 
nie określa się 

800-1500 1500-
3000 3000-5000 

800-1500 1500-
3000 3000-5000 

> 1000 

1500-2500 

nie określa się 

Współczynnik tarcia kinetycznego 
(śliskość) 

• na sucho 

• po zawilgoceniu 

• po zaoliwieniu 

> 0,24 

> 0,12 

> 0,08 

> 0,24 

> 0,12 

> 0,08 

> 0,24 

> 0,12 

> 0,08 

> 0,24 

> 0,12 

> 0,08 

Nasiąkliwość wodą 

• wgłębna [%] 

• powierzchniowa [g/m2] 

< 80 < 2 < 2 < 2 

Odporność chemiczna określana zmianą 
masy po 28 dnach zanurzenia w roztworze 
agresywnym [%] 

• całkowicie odporne 

nie określa się 
nie określa się 
nie określa się 

1-2 2-5 > 5 1-2 2-5 > 5 1-2 2-5 > 5 
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• częściowo odporne 

• nieodporne 

Właściwości przeciwpoślizgowe - > R9 

Klasyfikacja ogniowa w zakresie 
rozprzestrzeniania płomieni po posadzkach 

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich otoczenie oraz w zależności od przewidywanego 

zakresu stosowania lub deklarowanej przez producenta 

klasyfikacji ogniowej. 

Emisja lotnych związków organicznych 
VOC - czas niezbędny do osiągnięcia 
dopuszczalnych stężeń substancji 
szkodliwych dla zdrowia** [dni] 

< 28 

* dotyczy posadzek przeznaczonych do pomieszczeń i stref zagrożonych poślizgiem. 

** Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 w sprawie dopuszczalnych stężeń i 
natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy 
wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (MP Nr 19/1998 poz. 231). 

B. Zestawienie najważniejszych wymagań i właściwości technicznych posadzek z żywic klasyfikowanych jako 
jastrychy na bazie żywic syntetycznych według PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich 
wykonania - Materiały - Właściwości i wymagania -podano w punkcie 2.2.2.4. 

2.2.2.4. Najważniejsze właściwości techniczne kompozycji w stanie utwardzonym klasyfikowanej jako jastrych 
według PN-EN 13813:2003 

Właściwości Wymagania 

Reakcja na ogień 1) Od A1fI do FfI 

Wytrzymałość Klasę zapewniającą odpowiednią trwałość 
określa dokumentacja 

Odporność na ścieranie 2) < RWA 10 

Odporność na nacisk koła 2) < AR 1 

Przyczepność > B 1,5 

Odporność na uderzenia 2) > IR 4 

Odporność chemiczna Deklarowana przez producenta 

w przypadku ekspozycji. 

2) dla powierzchni podlegających ścieraniu. 

C. Zestawienie wymagań i właściwości technicznych posadzek z żywic klasyfikowanych według PN-EN 1504-
2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie 
jakością i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu - podano w punkcie 2.2.2.5. 
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2.2.2.5. Właściwości użytkowe wyrobów i systemów do ochrony powierzchniowej stosowanych w celu ochrony 
przed wnikaniem, uzyskania odporności chemicznej i odporności fizycznej (porównaj ENV 1504-9:1997) wg 
PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, 
sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu. 

Badanie właściwości użytkowych w celu ochrony przed wnikaniem, uzyskania odporności chemicznej i 
odporności fizycznej 

Metoda badania 

zdefiniowana w 

normie 

Właściwości użytkowe Ochrona 

przed 
wnikaniem 

Odporność 
fizyczna 

Odporność 
chemiczna 

EN 12617-1 Skurcz liniowy □ □ □ 

EN 12190 Wytrzymałość na ściskanie □ □ 

EN1770 Współczynnik rozszerzalności cieplnej □ □ □ 

EN ISO 5470-1 Odporność na ścieranie • 

EN ISO 2409 Przyczepność metodą nacinania □ □ □ 

EN 1062-6 Przepuszczalność CO2 • 

EN ISO 7783-1 EN 
ISO 7783-2 

Przepuszczalność pary wodnej • 

EN 1062-3 Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody • • □ 

Przyczepność po badaniu kompatybilności 
cieplnej 

Metoda badania 

zdefiniowana w 

normie 

Właściwości użytkowe Ochrona 

przed 
wnikaniem 

Odporność 
fizyczna 

Odporność 
chemiczna 

EN 13687-1 Cykle zamrażania-rozmrażania z zanurzeniem w 
roztworze soli odladzającej 

□ □ □ 

EN 13687-2 Cykle burza-deszcz (szok termiczny) □ □ □ 

EN 13687-3 Cykle cieplne bez działania soli odladzającej □ □ □ 

EN 1062-11:2002 Starzenie: 7 dni w temperaturze 70°C □ □ □ 

EN 13687-5 Odporność na szok termiczny □ □ □ 

EN ISO 2812-1 Odporność chemiczna □ 

EN 13529 Odporność na silną agresję chemiczną • 

EN 1062-7 Zdolność mostkowania rys □ □ □ 
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EN ISO 6272-1 Odporność na uderzenie • 

EN 1542 Przyczepność przy odrywaniu • • • 

EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i 
elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja na 
podstawie wyników badania reakcji na ogień 

□ □ □ 

EN 13036-4 Ochrona przed poślizgiem □ □ □ 

EN 1062-11:2002 Zachowanie po sztucznym starzeniu □ □ □ 

EN 1081 Właściwości antystatyczne □ □ □ 

EN 13578 Przyczepność do wilgotnego betonu □ □ □ 

zgodnie z normami i 
przepisami 
krajowymi 

Dyfuzja jonów chlorkowych □ 

• dla wszystkich zamierzonych zastosowań 

□ dla niektórych spośród zamierzonych zastosowań 

/Uwaga: numery norm podano w takim brzmieniu, jak występują one w PN-EN 1504-2:2006/ 

Wymagania odnośnie do właściwości użytkowych dotyczące powłok wg PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy 
do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. 
Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu. 

Wymagania dotyczące powłok odnośnie właściwości użytkowych 

Właściwości użytkowe Metoda badania Wymagania 

Skurcz liniowy, stosuje się wyłącznie 
do sztywnych systemów przy grubości 
nałożonej powłoki > 3 mm 

EN 12617-1 < 0,3 % 

Wytrzymałość na ściskanie EN 12190 Klasa I: > 35 N/mm2 (przy obciążeniu ruchem kół 

poliamidowych) Klasa II: > 50 N/mm2 (przy 
obciążeniu ruchem kół 

stalowych) 

Współczynnik rozszerzalności 

cieplnej 

Tylko dla powłok o grubości > 1 mm 

EN 1770 Sztywne systemy do zastosowań zewnętrznych: aT < 
30 x 106 K1 

Właściwości użytkowe Metoda badania Wymagania 
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Odporność na ścieranie (test Ta bera) 

UWAGA: Odpowiednie metody 

badania wg EN 13813 są także 

dopuszczalne dla systemów 

posadzkowych. 

EN ISO 5470-1 

Badanie przyczepności metodą 
nacinania próbek powłoki nałożonej na 
beton MC (0,40) zgodny z EN 1766. 

Badanie dotyczy tylko gładkich powłok 
cienkowarstwowych o grubości do 0,5 
mm w stanie suchym. 

UWAGA: Badanie wykonuje się w 
ramach badań podstawowych jako 
dodatkowe w stosunku do badania 
przyczepności przy odrywaniu. Na 
placu budowy badanie to może zastąpić 
badanie przyczepności przy odrywaniu. 

EN ISO 2409 

szerokość 

nacięcia: 

4 mm 

Przepuszczalność CO2 EN 1062-6 

(zaleca się 
Przechowywani 
e próbek przed 
badaniem 
zgodnie z EN 
1062-
11:2002,4.3) 

Ubytek masy mniejszy niż 3000 mg z zastosowaniem 
koła ścierającego H22/1000 obrotów/obciążenie 1000 
g 

Wartość nacięcia poprzecznego: < GT 2 

Przepuszczalność C02 SD > 50 m 

Przepuszczalność pary wodnej EN ISO 7783-1 
EN ISO 7783-2 

Absorpcja kapilarna i przepuszczalność 
wody 

EN 1062-3 

Przyczepność po badaniu 

kompatybilności cieplnej 

Podłoże odniesienia: CC (0,40) zgodne 
z EN 1766 

Dla zastosowań zewnętrznych z 

działaniem soli odladzających: 

EN 13687-1 EN 
13687-2 

EN 13687-3 EN 
1062-11 

Klasa I SD < 5 m (przepuszczalne dla pary 

wodnej) Klasa II 5 m < SD< 50 m Klasa III SD > 50 
m (nieprzepuszczalne dla pary 

wodnej) 

w < 0,1 kg/m2 *h0,5 

Cyklom cieplnym wg EN 13687-1 i EN 13687-2 
poddawana jest ta sama próbka, przy czym jako 
pierwsze wykonuje się cykle burza-deszcz Po cyklach 
cieplnych 

a) brak pęcherzy, rys i odspojeń 

b) badanie przyczepności przy odrywaniu 

średnio [N/mm2] Systemy Systemy ze 
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Cykle zamrażania-rozmrażania z 
zanurzeniem w roztworze soli 
odladzającej (50 x) i Cykle burza-
deszcz (szok termiczny) (10 x) 

Dla zastosowań zewnętrznych bez 

zdolnością sztywne C 

mostkowania rys lub elastyczne 

bez obciążenia > 0,8 (0,5) b > 1,0 (0,7) b 

ruchem 

obciążone > 1,5 (1,0) b > 2,0 (1,5) b 

ruchem 

działania soli odladzających: 

Cykle cieplne bez działania soli 
odladzających (20 x) 

Dla zastosowań wewnętrznych 

EN 13687-5 

EN ISO 2812-1 Odporność na działanie odpowiednich środowisk 
powinna odpowiadać odporności zdefiniowanej w EN 
206-1 po 30 dniach działania; brak widocznych 
uszkodzeń 

Starzenie: 7 dni w temperaturze 70 °C 

Odporność na szok termiczny (1 x) 

Odporność chemiczna (metoda badania 
nasiąkliwości) 

Właściwości użytkowe 

Odporność na silną agresję 

chemiczną 

Klasa I: 3 d bez nacisku 

Klasa II: 28 d bez nacisku 

Klasa III: 28 d z naciskiem 

Zaleca się stosowanie cieczy 
badawczych spośród 20 klas podanych 
w EN 13529, obejmujących wszystkie 
rodzaje powszechnie stosowanych 
chemikaliów. Zastosowanie innych 
cieczy badawczych może być 
uzgodnione pomiędzy 
zainteresowanymi stronami. 

Metoda badania 

EN 13529 

Wymagania 

Zmniejszenie twardości o mniej niż 50 % przy 
pomiarze metodą Buchholza, EN ISO 2815, lub 
metodą Shore'a, EN ISO 868, 24 h po wyjęciu 
powłoki z cieczy badawczej. 

Zdolność do mostkowania rys EN 1062-7 Klasy od A1 do A5 - metoda A Klasy B1, B2, B 3.1, 
B 3.2, B 4.1, B 4.2 - metoda B. Wymagana zdolność 

Po przechowywaniu zgodnie z EN do mostkowania rys powinna być dobrana przez 

1062-11:2002, 
projektanta z uwzględnieniem warunków lokalnych 
(klimat, szerokość i zmiana rozwarcia rys). Po badaniu 

7 dni w temperaturze 70°C dla dla odpowiedniej klasy nie powinny występować 
żadne uszkodzenia. 

systemów żywicznych 
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promieniowanie UV i zawilgocenie 

dla systemów dyspersyjnych 

Odporność na uderzenie mierzona na 
próbkach wykonanych z betonu MC 
(0,40) zgodnych z EN 1766 z 
naniesioną powłoką UWAGA: Przy 
wyborze klasy bierze się pod uwagę 
grubość oraz oczekiwane obciążenie 
uderzeniami. 

EN ISO 6272-1 Brak rys i odspojeń po uderzeniach Klasa I: > 4Nm 
Klasa II: > 10 Nm Klasa III: > 20 Nm 

Badanie przyczepności przy odrywaniu 

Podłoże odniesienia: MC (0,40) jak 

określono w EN 1766 pielęgnowane 

7 dni. 

EN 1542 średnio [N/mm2] Systemy Systemy ze 
zdolnością sztywne C mostkowania rys lub 
elastyczne 

bez obciążenia > 0,8 (0,5) b > 1,0 (0,7) b 

ruchem 

obciążone > 1,5 (1,0) b > 2,0 (1,5) b 

ruchem 

Reakcja na ogień EN 13501-1 Według klasyfikacji europejskiej 

Ochrona przed poślizgiem EN 13036-4 Klasa I: > 40 jednostek przy badaniu na mokro 
(powierzchnie wewnętrzne, zawilgocone) Klasa II: > 
40 jednostek przy badaniu na sucho (powierzchnie 
wewnętrzne, suche) Klasa III: > 55 jednostek przy 
badaniu na mokro (powierzchnie zewnętrzne) lub 
zgodnie z przepisami krajowymi 

Sztuczne starzenie zgodnie z EN 1062-
1 1 :2002, 4.2 (promieniowanie UV i 
zawilgocenie) tylko dla zastosowań 
zewnętrznych. Należy badać tylko 
barwę białą i RAL 7030. 

EN 1062-11 Po 2 000 h sztucznego starzenia: 

brak pęcherzy wg EN ISO 4628-2 

brak rys wg EN ISO 4628-4 

brak złuszczeń wg EN ISO 4628-5 

Nieznaczna zmiana barwy, utrata połysku lub 

kredowanie może być dopuszczalne, ale należy 

opisać. 

Właściwości antystatyczne EN 1081 Klasa I: > 104 i < 106 Q (substancje 

wybuchowe) 

Klasa II: > 106 i < 108 O (substancje zagra 

żające wybuchem) 
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Właściwości użytkowe Metoda badania Wymagania 

Przyczepność do mokrego 

betonu 

(Podłoże: MC (0,40)) 

EN 13578 Po obciążeniu: 

a) brak pęcherzy wg EN ISO 4628-2 brak rys 
wg EN ISO 4628-4 brak złuszczeń wg EN ISO 
4628-5 

b) Przyczepność przy odrywaniu > 1 ,5 N/mm2 , w 
ponad 50 % przypadków zniszczenie powinno 
następować w betonie. 

To badanie jest odpowiednie dla powłok 
przewidzianych do stosowania na świeżym betonie lub 
na betonach o dużym zawilgoceniu 

Dyfuzja jonów chlorkowych a Odpowiednio do 

norm i 

przepisów 

krajowych 

a) w przypadku, gdy absorpcja kapilarna wody jest < 0,01 kg/m2 • h05 , dyfuzja jonów chlorkowych nie będzie 
występowała. 

b) w nawiasach podano najmniejsze dopuszczalne wartości pojedynczych pomiarów. 

c) powłoki sztywne to powłoki o twardości Shore'a D > 60 zgodne z EN ISO 868. /Uwaga: numery norm 
podano w takim brzmieniu, jak występują one w PN-EN 1504-2:2006/ 

2.2.3.Elastyczna masa do wypełnień dylatacji. 

Do wypełnienia szczelin dylatacyjnych stosuje się elastyczne kity (masy) na bazie wielosiarczków (tiokoli), 
poliuretanów, kompozycji poliuretanowo-epoksydowych lub silikonów. Należy stosować kity konstrukcyjne 
typu F wg PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane – Wyroby do uszczelniania – Klasyfikacja i 
wymagania dotyczące kitów. Klasę zastosowanego kitu określa dokumentacja techniczna. Kit tiokolowy może 
alternatywnie spełniać wymogi normy PN-B-30151:1997 Kit tiokolowy. 

Zmiana szerokości szczeliny dylatacyjnej nie może być większa niż zdolność zastosowanej masy do 
przenoszenia odkształceń. Zastosowany materiał musi być ponadto odporny na oddziaływanie chemikaliów i 
agresywnych mediów oraz cechować się odpowiednią odpornością na obciążenia mechaniczne. 

2.2.4.Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy a w szczególności nie 
zawierać zanieczyszczeń, zwłaszcza organicznych. 

Zalecane frakcje to: 

– 0,1-0,4 mm, 

– 0,2-0,7 mm, 

– 0,5-1, 0 mm, 

– 0,7-1,2 mm. 
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Dobór frakcji piasku zależy od zastosowania (posypka, mieszanie z kompozycją żywiczną) i jest podany w 
karcie technicznej zastosowanego produktu, dokumentacji technicznej lub SST. 

2.2.5.Woda 

Do przygotowania zapraw stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 
„Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań można stosować wodę wodociągową 
przeznaczoną do spożycia. 

2.2.6.Pozostałe materiały 

Wymagania stawiane pozostałym składnikom systemu takim jak materiały do napraw podłoża, preparaty 
czyszczące itp. określają SST lub karty techniczne. 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do wykonywania posadzek żywicznych 

Wyroby do wykonywania posadzek żywicznych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i w niniejszej 
specyfikacji technicznej, 

– są w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, 

– są oznakowane w sposób umożliwiający pełną identyfikację, 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania 
wyrobów, 

– niebezpieczne składniki systemu i/lub materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy o 
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami), 
posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu 
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami), 

– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i 
preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami), 

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

Niedopuszczalne jest stosowanie do wykonywania posadzek żywicznych materiałów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 

2.4. Warunki przechowywania wyrobów wchodzących w skład systemu posadzek żywicznych 

Wszystkie wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych lub wytycznych 
wynikających z niniejszej specyfikacji technicznej. 
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Jeżeli w skład systemu wchodzą wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposób magazynowania musi 
uwzględniać ochronę zdrowia człowieka i bezpieczeństwa oraz ochronę środowiska, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3. lipca 2002 r w sprawie karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140 poz. 1171) z późniejszymi zmianami. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni 
słonecznych. 

Kompozycje żywiczne powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w 
temperaturze powyżej +10°C a poni żej +30°C, o ile SST nie mówi inaczej. 

Kruszywo pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w 
ilości warstw nie większej niż 10. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania posadzek żywicznych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne 
dla brygad roboczych wykonujących prace posadzkowe. Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić 
wymagania producenta stosowanych materiałów. 

Do wykonywania posadzek żywicznych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 

– do przygotowania i oceny stanu podłoża – młotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki, 
odkurzacze przemysłowe, urządzenia do czyszczenia powierzchni za pomocą szlifowania, frezowania, 
wypalania, groszkowania, oczyszczenia hydrodynamicznego itp., termometry do mierzenia temperatury podłoża 
i powietrza, wilgotnościomierze do oznaczania wilgotności podłoża, przyrządy do badania wytrzymałości 
podłoża (młotki Schmidt’a, aparaty „pull-off”, itp.), łaty, poziomnice, 

– do przygotowania kompozycji żywicznych – naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, wagi, 

– do nakładania kompozycji żywicznych – pędzle, wałki, rakle, szpachle, agregaty natryskowe. Informacje o 
typach stosowanych agregatów natryskowych, mieszalnikach, o średnicach i dopuszczalnych długościach 
wężów jak również typach dysz zawierają zawsze SST stosowanego materiału. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 4 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów 

Wyroby stosowane do wykonania żywicznych posadzek przemysłowych mogą być przewożone jednostkami 
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych 
takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

Przewożone materiały należy ustawiać równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka 
transportu i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. Środki transportu do 
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przewozu wyrobów workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, 
przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, 
kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a także nadmiernym 
zawilgoceniem. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV45000000-7, 
pkt 5 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Do wykonywania posadzki żywicznej można przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i 
robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw poprzedzających oraz po przygotowaniu i kontroli 
podłoża a także po przeprowadzeniu kontroli materiałów przeznaczonych do wykonania tych posadzek. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoża 

Podłoże pod posadzki z żywic musi być: 

- suche, 

- zabezpieczone przed kapilarnym podciąganiem wilgoci, 

- równe, 

- nośne i stabilne oraz z otwartymi porami, 

- czyste. 

Spadki podłoży powinny wynosić przynajmniej 1% (wartość zalecana 1,5-2%) w kierunku wpustów 
podłogowych (o ile dokumentacja techniczna nie stanowi inaczej). 

Za podłoże czyste uważa się powierzchnię betonu lub jastrychu bez luźnych i niezwiązanych cząstek, pyłów, 
plam oleju i innych zanieczyszczeń. 

Za podłoże suche uważa się beton lub zaprawę w stanie powietrzno-suchym, bez zaciemnień i innych śladów 
wilgoci, o wilgotności masowej nie przekraczającej 4%. 

Układ warstw podłoża powinien gwarantować całkowite zabezpieczenie powłoki uszczelniającej przed 
oddziaływaniem od strony podłoża zarówno kapilarnie podciąganej wilgoci jak i pary wodnej. Jako warstwy 
hydroizolacyjnej czy paroszczelnej nie można traktować betonu wodoszczelnego. Także mineralne szlamy 
uszczelniające nie mają charakteru przegrody paroszczelnej. 

Wytrzymałość podłoża musi umożliwić przeniesienie wszelkich występujących oddziaływań i obciążeń 
mechanicznych. Jest to szczególnie istotne w przypadku jastrychów pływających, zwłaszcza przy możliwości 
wystąpienia dodatkowego punktowego lub liniowego obciążenia. 

5.4. Przygotowanie podłoża 

5.4.1. Metody mechanicznego przygotowania podłoża cementowego (beton, jastrych) 

W celu przygotowania podłoża betonowego mogą być stosowane następujące metody mechaniczne: 
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a) oczyszczanie: przez młotkowanie, ścieranie, frezowanie, śrutowanie, szlifowanie, oczyszczanie 
strumieniowo-ścierne, oczyszczanie płomieniowe (wypalanie), oczyszczanie strumieniem wody o niskim 
ciśnieniu, do około 18 MPa, a gdy należy ograniczyć ilość wody, do 60 MPa, czyszczenie mechaniczne, 
zmywanie, szorowanie, 

b) usuwanie: przez młotkowanie, oczyszczanie strumieniem wody o wysokim ciśnieniu, do około 60 MPa, 
i o bardzo wysokim ciśnieniu, do 110 MPa, oczyszczanie strumieniowo-ścierne, 

c) uszorstnianie: mechaniczne, przez ścieranie lub szlifowanie. 

Celem oczyszczania jest usunięcie pyłu, luźnych fragmentów i zanieczyszczeń, tak aby poprawić połączenie 
oczyszczonej powierzchni podłoża i posadzki żywicznej. Skutecznymi metodami są: oczyszczanie strumieniem 
wody, działanie czystym sprężonym powietrzem lub oczyszczanie próżniowe. W przypadku stosowania 
sprężonego powietrza należy zwrócić uwagę, aby powietrze było czyste i nie zanieczyszczało powierzchni 
olejem. 

Gdy zanieczyszczenia znajdują się na powierzchni lub wniknęły pod powierzchnię, konieczne może być ich 
usunięcie metodami wymagającymi na przykład użycia rozpuszczalników lub pary wodnej. 

Oczyszczanie powierzchni betonowej bez usuwania betonu wykonuje się zazwyczaj strumieniem wody pod 
ciśnieniem do 18 MPa. 

Oczyszczanie strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem stosuje się do oczyszczania lub powierzchniowego 
usuwania betonu na głębokość do 2 mm (inne przykłady usuwanych materiałów to: membrany, pozostałości 
asfaltu, kolorowe oznaczenia i mleczko cementowe). 

Uszorstnianie stosuje się w celu otwarcia porów na powierzchni podłoża. 

Stosowanie wody pod wysokim ciśnieniem jest szybkim i skutecznym sposobem usuwania betonu, 
ograniczającym do minimum straty betonu nieuszkodzonego. Nie występują mikrospękania, a beton uszkodzony 
jest usuwany selektywnie, pozostawiając pozostały beton nienaruszony. Metodę tę można zastosować, jeśli 
używa się sprzętu o znanych parametrach użytkowych. Wymagania, które należy spełnić, to rozróżnienie między 
betonem uszkodzonym a pozostałym. Możliwe jest usunięcie betonu do wstępnie założonej głębokości, jednakże 
w przypadku lokalnie osłabionego betonu głębokość ta ulegnie zwiększeniu. 

W stosowanych zazwyczaj urządzeniach do usuwania betonu strumieniem wody pod ciśnieniem wykorzystuje 
się ciśnienie 60-110 MPa. 

Ciśnienie wody, mierzone zazwyczaj na pompie, powinno być następujące: 

- niskie ciśnienie do 18 MPa - stosowane do oczyszczania podłoża betonowego. Ciśnienie >8 MPa (80 bar) 
pozwala także na usunięcie zmurszałych i niestabilnych fragmentów podłoża, 

- wysokie ciśnienie od 18 MPa do 60 MPa - stosowane do usuwania skorodowanych i niestabilnych warstw 
betonu o większej grubości, 

- bardzo wysokie ciśnienie powyżej 60 MPa - stosowane do usuwania betonu, jeśli konieczne jest ograniczenie 
ilości używanej wody. 

Frezowanie pozwala na usunięcie wierzchniej warstwy podłoża o zbyt niskich parametrach 
wytrzymałościowych lub zanieczyszczonej trudno usuwalnymi substancjami. 

Śrutowanie pozwala na bezpyłowe usunięcie stwardniałego zaczynu cementowego. 

Rysy i złącza mogą być oczyszczane strumieniem wody pod ciśnieniem, spłukiwane wodą lub przedmuchiwane 
sprężonym powietrzem. 



           
       

          
        

         
           

 
  

 

 

   

             
            
          
             
  

           
             

      

           
           
            

             
         

          
          

           
            

           
          

   

                          
          

               
            

           
        

             
             

           
           

                 
           

    

         
            

            
          
           

        

              
           
       

STWIOR dla inwestycji p.n.: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY MUZEUM 
ETNOGRAFICZNEGO Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, NISKOPRĄDOWĄ, WOD-KAN, WENTYLACJĄ 
MECHANICZNĄ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. BUDOWA CIĄGU PIESZO – JEZDNEGO ORAZ 

NAZIEMNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ ZEWNĘTRZNĄ, WEWETRZNĄ: 
ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ NA DZIAŁCE NR 1/31, 

OBR. 70 PODGÓRZE PRZY UL. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO 29 W KRAKOWIE 

strona 187 

5.4.2. Oczyszczenie podłoża 

W zależności od rodzaju oraz intensywności zabrudzenia (luźne i niezwiązane cząstki, środki antyadhezyjne, 
zabrudzenia, mleczko cementowe, plamy oleju, tłuszcze, stare powłoki, itp.) należy stosować metody 
wymienione w p. 5.4.1 (odkurzanie, czyszczenie mechaniczne, zmywanie, szorowanie, szlifowanie, 
piaskowanie, frezowanie, śrutowanie itp.). Metody i środki czyszczące nie mogą powodować zamknięcia porów 
oczyszczonej powierzchni. 

Najskuteczniejszą metodą usunięcia zanieczyszczeń olejowych jest usunięcie skażonego podłoża. Inne metody, 
tj. stosowanie specjalnych preparatów czyszczących oraz mechaniczne zmycie czy szorowanie itp. nie dają 
stuprocentowej gwarancji usunięcia skażeń z podłoża. 

Alternatywą dla usuwania skażonego podłoża jest stosowanie systemowych gruntowników na zaolejone 
podłoża. Sposób postępowania polega generalnie na mechanicznym zmyciu (oczyszczeniu) podłoża, naniesieniu 
preparatu czyszczącego i wtarciu go energicznymi ruchami twardą szczotką w zanieczyszczoną powierzchnię. 
Po kilku-kilkunastu minutach czyszczoną powierzchnię należy przetrzeć szczotkami i spłukać czystą wodą, a 
rozpuszczone zanieczyszczenia odessać podciśnieniowo. W przypadku szczególnie zaolejonych powierzchni 
opisane czynności należy powtórzyć. Szczegółową technologię oczyszczania zaolejonych podłoży powinna 
zawierać dokumentacja techniczna lub powinna być opisana w specyfikacji technicznej. 

Ostatnim etapem jest naniesienie na podłoże (natychmiast po odessaniu zanieczyszczeń) systemowego 
gruntownika oraz ewentualne wykonanie posypki z piasku kwarcowego o ściśle określonym uziarnieniu. 

Zalecaną metoda usunięcia zanieczyszczeń materiałami bitumicznymi, farbami oraz smołami jest frezowanie, 
piaskowanie lub groszkowanie. Zanieczyszczenia chemiczne można usuwać przez oczyszczanie płomieniowe. 

5.4.3. Naprawa podłoża 

Wszelkiego rodzaju wady podłoża, takie jak raki, ubytki w powierzchni, wykruszenia, nierówności, 
pustki itp. muszą być bezwzględnie usunięte przed wykonaniem właściwych prac. 

Raki, wykruszenia i inne ubytki, w zależności od ich wielkości, uzupełnić zaprawami reprofilacyjnymi (np. typu 
PCC) lub innymi zaprawami i szpachlami mogącymi służyć do reprofilacji (np. zaprawa cementowo-
epoksydowa). Kierować się tu należy charakterem pracy naprawianego elementu konstrukcji, parametrami 
wytrzymałościowymi podłoża i materiału reprofilacyjnego oraz wytycznymi producenta. 

Należy przestrzegać wymogów odnośnie wysezonowania podłoża (skurcz i wilgotność). Skurcz mas typu PCC 
ustaje praktycznie po kilku dniach, konieczna jest więc minimum kilkudniowa przerwa przed nakładaniem 
systemu uszczelnień powierzchni. W przypadku szpachli epoksydowych nakładanie kolejnych warstw możliwe 
jest zazwyczaj już po kilkunastu godzinach. Wiążące są wytyczne producenta systemu. 

Powierzchnia podłoża nie może być zatarta na gładko, żywica nie ma możliwości penetracji w pory podłoża, co 
uniemożliwia uzyskanie odpowiedniej przyczepności. W takim przypadku konieczne może być mechaniczne 
przeszlifowanie i oczyszczenie podłoża. 

W przypadku stwierdzenia niewystarczających parametrów wytrzymałościowych podłoża zachodzi konieczność 
stosowania dodatkowych zabiegów wzmacniających, np. poprzez impregnowanie. Jeżeli sposób ten okaże się 
nieskuteczny, konieczne jest usunięcie niestabilnego podłoża w sposób podany powyżej. Stosując impregnację 
wzmacniającą należy bezwzględnie przestrzegać czasów przerw technologicznych, zwłaszcza, jeżeli preparat 
impregnujący jest na bazie rozpuszczalników, a powłoka uszczelniająca jest żywicą bezrozpuszczalnikową 
(konieczna jest tu z reguły kilkudniowa przerwa technologiczna). 

Sposób naprawy zarysowanego podłoża zależy przede wszystkim od przyczyn powstania rys, ich stabilności i 
szerokości rozwarcia, dlatego w przypadku stwierdzenia obecności zarysowań konieczne jest określenie 
przyczyny ich powstania oraz podjęcie środków zaradczych. 
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Drobne, przypowierzchniowe mikrorysy, występujące najczęściej w podłożach cementowych są bardzo często 
trudne do zauważenia na suchym podłożu, mogą ujawnić się np. po impregnacji podłoża (mogą one w praktyce 
nie mieć większego znaczenia). 

Rysy skurczowe, o ustabilizowanej szerokości rozwarcia, w zależności od szerokości rozwarcia i miejsca 
występowania wymagają siłowego zamknięcia np. poprzez sklamrowanie i sklejenie żywicą epoksydową. 

Dla rys, których szerokość rozwarcia może się zmienić, konieczne jest określenie przyczyn takiego zachowania 
się rysy i indywidualne określenie sposobu naprawy. 

Ostateczny sposób naprawy podłoża zarysowanego określa dokumentacja projektowa. 

5.4.4. Postępowanie przy zbyt wilgotnym podłożu 

W przypadku stwierdzenia zbyt wysokiej wilgotności masowej podłoża, należy odczekać do 

momentu uzyskania przez podłoże odpowiedniej wilgotności. Alternatywnie, jeżeli producent to przewiduje, 
dopuszczalne jest stosowanie specjalnych gruntowników pozwalających na wykonywanie żywicznych powłok 
na wilgotnym podłożu (wartość graniczną wilgotności masowej określa zawsze producent sytemu). 

5.4.5.Postępowanie przy podłożu nie zabezpieczonym przed podciąganiem kapilarnym 

Układ warstw podłoża powinien gwarantować całkowite zabezpieczenie powłoki uszczelniającej przed 
oddziaływaniem od strony podłoża zarówno kapilarnie podciąganej wilgoci jak i pary wodnej. Jako warstwy 
hydroizolacyjnej czy paroszczelnej nie można traktować betonu wodoszczelnego. Także mineralne szlamy 
uszczelniające nie mają charakteru przegrody paroszczelnej. 

W przypadku wykonywania warstwy na podłożu nie spełniającym tego wymogu niezbędne jest stosowanie 
przewidzianych przez producenta systemu gruntowników, będących jednocześnie warstwą blokująca 
podciąganie kapilarne oraz dyfuzję pary wodnej. 

Alternatywą jest wykonanie np. jastrychu samonośnego na warstwie rozdzielającej, stanowiącej barierę 
paroszczelną i/lub przerywającą podciąganie kapilarne. 

5.5. Wykonanie posadzki żywicznej 

Przykładowe układy warstw dla posadzek gładkich i antypoślizgowych podano poniżej: 

· posadzka gładka: 

– kompozycja gruntująca, 

– posypka z piasku kwarcowego (opcjonalnie), 

– kompozycja podstawowa (czysta żywica lub zmieszana z wypełniaczem – piaskiem kwarcowym), 

– kompozycja wykańczająca – lakierowanie (opcjonalnie). 

· posadzka antypoślizgowa: 

– kompozycja gruntująca, 

– posypka z piasku kwarcowego (opcjonalnie), 

– kompozycja podstawowa (czysta żywica lub zmieszana z wypełniaczem – piaskiem kwarcowym), 

– posypka z piasku kwarcowego lub kruszywa korundowego o odpowiedniej frakcji – zależy od wymaganej 
klasy antypoślizgowości i przestrzeni wypełnienia, 
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– kompozycja wykańczająca – lakierowanie. 

Wymaganą antyposlizgowość nadaje się wykonując na świeżo ułożonej warstwie żywicy posypkę z piasku 
kwarcowego lub korundu, po związaniu nadmiar piasku należy usunąć i wykonać lakierowanie powierzchni. 
Przykładowe sposoby uzyskiwania odpowiedniej klasy antypoślizgowości oraz przestrzeni wypełnienia podaje 
poniższa tablica. 

Klasy antypoślizgowości i sposoby ich uzyskania 

Klasa 
antyposlizgowości 

Przestrzeń 
wypełnienia 

Posypka Zużycie żywicy 

do wykonania 

lakierowania 

R11 - np. piasek kwarcowy 0,2-0,7 mm 600 g/m2 

R11 V 4 np. piasek kwarcowy 0,3-0,8 mm 600 g/m2 

R12 V 6 np. korund 0,5-1,0 mm 1000 g/m2 

R13 V 4 np. piasek kwarcowy 0,7-1,2 mm 1000 g/m2 

Ostateczny układ warstw i ich grubości jak również rodzaj posadzki (gładka, antypoślizgowa o odpowiedniej 
klasie antypoślizgowości i przestrzeni wypełnienia) podaje dokumentacja projektowa z uwzględnieniem 
wytycznych producenta systemu. 

5.5.1. Przygotowanie kompozycji żywicznej 

Materiały dwuskładnikowe (żywica i utwardzacz) są najczęściej dostarczane w odpowiednich proporcjach 
gotowych do użycia. Jeżeli składniki te dostarczane są większych opakowaniach (np. beczki) należy je 
przemieszać przed aplikacją w dodatkowym naczyniu, i składniki te, po rozważeniu, należy mieszać zawsze w 
proporcjach przewidzianych przez producenta. Należy zawsze wlewać utwardzacz do żywicy, odczekując aż 
utwardzacz do końca wypłynie z pojemnika. Mieszanie przeprowadzać odpowiednim urządzeniem przy 300 
obr/min (np. wiertarka z mieszadłem). W celu dokładnego rozprowadzenie utwardzacza należy dokładnie 
mieszać przy ścianach i dnie pojemnika. Operację prowadzić do uzyskania jednorodnej, homogenicznej 
mieszaniny bez smug. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 3 minuty o ile wytyczne producenta systemu 
nie mówią inaczej. Tak przygotowaną kompozycję przelać do czystego naczynia i jeszcze raz przemieszać. 
Nigdy nie nakładać na podłoże korzystając z opakowania dostawczego. Istnieje niebezpieczeństwo, że przy dnie 
i ściankach naczynia składniki nie zostały wystarczająco starannie przemieszane. Temperatura obu składników 
w czasie mieszania powinna wynosić 10÷20°C (zarówno zalecaną temperaturę obróbki jak i graniczne wartości 
temperatury przygotowania i aplikacji materiału podaje zawsze producent -zwykle jest to przedział temperatur 
od +5°C do +35° C). 

Materiały jednoskładnikowe należy starannie przemieszać przez przynajmniej 3 minuty. 

Przy ewentualnym dodawaniu domieszek (np. piasku kwarcowego) - zawsze w ilości określonej przez SST 
zastosowanego systemu - należy zadbać by były one suche i miały zbliżoną do żywicy temperaturę. Dodanie 
piasku kwarcowego następuje po przelaniu jednorodnej mieszanki żywicy i utwardzacza do czystego naczynia. 
Należy uważać by składniki płynne i stałe uległy dokładnemu wymieszaniu. Czas mieszania w takim przypadku 
nie powinien być krótszy niż 5 minut. 

5.5.2. Nakładanie kompozycji żywicznej. 

Materiał do wykonywania posadzki żywicznej nanoszony może być ręcznie: za pomocą wałka, pędzla, szpachli 
lub mechanicznie, za pomocą agregatu natryskowego, zgodnie z wytycznymi producenta. 
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Żywice nanoszone wałkiem należy rozprowadzić równomiernie na podłożu np. za pomocą specjalnej listwy a 
następnie przy pomocy wałka z krótkim włosiem (jest to specjalny wałek do żywic), energicznymi ruchami w 
prostopadłych do siebie kierunkach wetrzeć w podłoże. 

Materiał wylewany rozprowadzić równomiernie za pomocą kielni lub rakli warstwą o odpowiedniej grubości a 
następnie odpowietrzyć wałkiem z kolcami. 

Jeżeli jest to wymagane, wykonać posypkę z piasku kwarcowego lub kruszywa korundowego o uziarnieniu 
podanym przez producenta systemu. Posypkę taką wykonuje się jako pełnokryjącą, natychmiast po nałożeniu 
warstwy żywicy. Po związaniu żywicy (zazwyczaj jest to czasokres 12÷24 godziny) nadmiar kruszywa należy 
usunąć. 

Zalecana temperatura materiału, powietrza i podłoża wynosi od +15°C do +25°C, za minimalną 
temperaturę aplikacji uważa się +8°C za maksymaln ą temperaturę aplikacji uważa się +35°C, o ile producent w 
SST systemu nie zastrzega inaczej. 

Niskie temperatury: 

- opóźniają reakcję twardnienia, 

- mogą powodować zwiększone zużycie materiału (podwyższona lepkość), 

- utrudniają właściwe rozprowadzenie materiału po podłożu. 

Wysokie temperatury: 

- przyspieszają reakcję twardnienia, 

- skracają czas obróbki, 

- utrudniają uzyskanie powierzchni o optymalnej jakości. 

Czas obróbki podany jest zawsze przez producenta żywicy i odnosi się do konkretnej temperatury aplikacji. Po 
przekroczeniu czasu obrabialności materiał zaczyna mieć konsystencję gęstopłynną do gęstej, staje się ciągnący, 
klejący i nie może być dalej stosowany. Pod koniec czasu obrabialności daje się zauważyć wzrost temperatury 
przygotowanej do nakładania masy. 

Wykonując roboty w zmiennych warunkach temperaturowych pamiętać należy, że wzrost temperatury powoduje 
wzrost ciśnienia pary w podłożu, co może skutkować miejscowymi odspojeniami powłoki (powstawaniem 
pęcherzy osmotycznych). Dlatego też zaleca się wykonywanie prac przy stałych lub spadających temperaturach. 
Dobrą porą dnia na wykonywanie prac z zastosowaniem żywic poliuretanowych są godziny południowe i 
popołudniowe. Temperatura podłoża musi być wyższa od temperatury punktu rosy przynajmniej o +3°C. W 
przeciwnym przypadku prace należy przerwać. 

Wilgotność względna powietrza podczas wykonywania robót nie powinna przekraczać 75%, za wiążący uważa 
się jednak przedział wilgotności podany przez producenta systemu. 

Przy wykonywaniu prac przestrzegać zapisów z karty charakterystyki substancji niebezpiecznej (konieczność 
stosowania środków ochrony osobistej, zapewnienie wentylacji pomieszczeń - w przypadku żywic 
rozpuszczalnikowych, itp.). 

Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych producenta dotyczących czasów przerw technologicznych. Jeżeli 
producent systemu nie podaje inaczej, to należy przestrzegać poniższych odstępów czasowych: 

- aplikacja „mokre na mokre” - nanosić natychmiast warstwę na warstwę, 

- nanoszenie kolejnej warstwy na uprzednio wykonanej bez posypki - czasokres 12÷24 godziny, 



           
       

          
        

         
           

 
  

 

 

                 
            

           
  

            
    

            
        

       

             
         

             
            

            

      

     

     

            
 

     

      

       

       

       

     

    

      

       

          

                

                 
             

           

               

STWIOR dla inwestycji p.n.: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY MUZEUM 
ETNOGRAFICZNEGO Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, NISKOPRĄDOWĄ, WOD-KAN, WENTYLACJĄ 
MECHANICZNĄ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. BUDOWA CIĄGU PIESZO – JEZDNEGO ORAZ 

NAZIEMNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ ZEWNĘTRZNĄ, WEWETRZNĄ: 
ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ NA DZIAŁCE NR 1/31, 

OBR. 70 PODGÓRZE PRZY UL. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO 29 W KRAKOWIE 

strona 191 

- nanoszenie kolejnej warstwy na uprzednio wykonanej z posypką - określa producent systemu. Generalnie nie 
ma czasowego ograniczenia, wymagane jest bardzo staranne oczyszczenie uprzednio wykonanej warstwy i 
usunięcie niezwiązanego materiału. Producent systemu może tu postawić dodatkowe warunki dotyczące 
przygotowania powierzchni. 

Wzajemna przyczepność do siebie poszczególnych warstw może zostać pogorszona przez zawilgocenie i 
zabrudzenie powierzchni miedzy zabiegami. 

Dokumentacja projektowa musi zawierać opis sposobu wykonstruowania i wykonania trudnych i krytycznych 
miejsc takich jak dylatacje, obsadzenie odpływów, wpustów itp. 

5.5.3. Pielęgnacja nałożonej powłoki i warstwy ochronne 

Nałożoną żywicę należy chronić przed wilgocią, wodą i agresywnymi substancjami minimum kilka godzin 
(dokładny czas podany jest zawsze w karcie technicznej produktu). 

Wilgoć prowadzi do powstawania białych przebarwień i/lub powoduje lepkość powierzchni, jak również może 
prowadzić do zakłócenia procesu twardnienia żywicy i powstawania bąbli. Przebarwione i/lub lepkie 
powierzchnie należy wówczas usunąć np. przez szlifowanie lub śrutowanie i ponownie obrobić. 

5.6. Wymagania dotyczące wykonania posadzki żywicznej 

Podstawowe wymagania stawiane posadzkom żywicznym 

- Bezpieczeństwo użytkowania. 

- Odpowiednia wytrzymałość pozwalająca na przeniesienie obciążeń statycznych, dynamicznych i 
udarnościowych. 

- Niski skurcz. 

- Mała odkształcalność termiczną. 

- Odporność mechaniczna na ścieranie. 

- Odporność na obciążenia chemiczne. 

- Odporność na obciążenia termiczne. 

- Odpowiednia antypoślizgowość. 

- Trwałość. 

- Odporność na starzenie. 

- Łatwość w utrzymaniu czystości. 

5.6.1. Prawidłowo wykonana posadzka żywiczna powinna spełniać następujące wymagania: 

- utwardzona posadzka powinna być równa, bez rys, spękań i pofałdowań, gładka lub antypoślizgowa, 

- cała powierzchnia posadzki powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy sytuacji dla 
których odmienność jest zamierzona), niedpouszczalne są białe przebarwienia i kleistość powierzchni, 

- cała powierzchnia posadzki powinna być zespolona z podłożem, 

- układ i grubość warstw powinny być zgodne z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
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- geometria posadzki powinna być zgodna z projektem a odchyłki wymiarowe, równość powierzchni powinny 
mieścić się w zakładanej tolerancji (jeżeli nie są określone warunki, to wg Warunków technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych Część B: Roboty wykończeniowe Zeszyt 3: Posadzki mineralne i żywiczne, ITB, 
Warszawa 2004 - odchylenie mierzone 2-metrową łatą kontrolną nie powinno być większe niż ±5 mm dla 
posadzek wykonanych na płycie betonowej lub ±3 mm dla posadzek wykonanych na jastrychu cementowym, 

- odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub spadku (patrz pkt 5.3) nie powinny być większe niż ±5 mm 
na całej długości lub szerokości podłoża i nie powinny powodować zaniku zakładanego spadku, 

- szczegóły wykończenia posadzki (wpusty, cokoły, dylatacje, naroża, obrzeża itp.) powinny być wykonane 
zgodnie z dokumentacją techniczną, 

- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 

- profile dylatacyjne (jeżeli były przewidziane) powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 
producenta. 

5.6.2.Wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania. 

W przypadku posadzek w pomieszczeniach mokrych, ze względu na niebezpieczeństwo poślizgnięcia się, 
konieczne jest dodatkowo uzyskanie dla posadzki odpowiedniej klasy antypoślizgowości oraz przestrzeni 
wypełnienia. Parametry te mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowania. Klasa antypoślizgowości 
definiowana jest zgodnie z DIN 51130 2004-06 Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden 
Eigenschaft; Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr; Begehungsverfahren;Schiefe Ebene 
(„Badanie wykładzin podłogowych. Oznaczenie właściwości przeciwpoślizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie 
robocze o podwyższonym zagrożeniu poślizgowym. Metoda chodzenia – płaszczyzna nachylona). Polskie 
przepisy nie precyzują antypoślizgowości i przestrzeni wypełnienia w zależności od funkcji, jaką pełni dane 
pomieszczenie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 

Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki żywicznej należy przeprowadzić kontrolę jakości i badania 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowania podłoża. 

Wszystkie materiały - kompozycja gruntująca, kompozycja podstawowa, kompozycja 

wykończająca, kruszywo, materiały do przygotowania i naprawy podłoża, kity do wypełnień dylatacji jak 
również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

6.2.1. Kontrola jakości materiałów 

Materiały użyte do wykonania przygotowania i naprawy podłoża oraz wykonania posadzki żywicznej muszą 
odpowiadać wymaganiom podanym w pkt. 2. niniejszej specyfikacji technicznej. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

- w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o 
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów będących materiałami 
budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881), 

- stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów, 

- terminy przydatności podane na opakowaniach. 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wody oraz ewentualnie innych 
materiałów użytych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wybrane wcześniej właściwości określone w SST zastosowanych materiałów. 

6.2.2. Badania podłoży pod posadzki żywiczne Sprawdzeniu podlega: 

• Czystość podłoża. Należy sprawdzić, czy na powierzchni nie występuje: 

- stwardniały cement i inne osady, 

- wady, takie jak kieszenie piaskowe, 

- wykwity, 

- kredowanie i wykruszanie ziaren kruszywa, 

- luźne elementy, takie jak pył, luźne i niezwiązane cząstki, odłamki betonu, ciała obce itp., 

- zanieczyszczenia, takie jak olej, smar, nafta, tłuszcze itp., 

- środki antyadhezyjne, środki do pielęgnacji betonu lub pozostałości starych powłok, 

- odspojenia betonu lub zaprawy. 

Obecność pyłu lub zanieczyszczeń na powierzchni podłoża można wykryć wizualnie, przez przetarcie, ścieranie, 
skrobanie lub zadrapanie powierzchnię betonu. Taśma samoprzylepna przyłożona do powierzchni wykazuje 
obecność pyłu po oderwaniu. Zanieczyszczenia usunąć przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, mioteł, 
spłukanie wodą, odkurzenie odkurzaczem przemysłowym itp. 

Obecność starych wymalowań, zanieczyszczeń olejowych, tłustych zabrudzeń, środków antyadhezyjnych itp. 
wykryć można poprzez oględziny, próbę zwilżenia wodą, itp. W zależności od rodzaju zanieczyszczeń usunąć je 
mechanicznie, przez zmycie wodą z dodatkiem detergentu lub stosując specjalistyczne środki. 

Wykrycie obszarów odspojonych w konstrukcji betonowej lub niezwiązanych pojedynczych ziaren kruszywa w 
powierzchniowej warstwie podłoża można przeprowadzać np. przez ostukiwanie lekkim młotkiem lub innym 
przyrządem. 

Sprawdzenie podłoża pod kątem występowania na powierzchni podłoża kawern i zagłębień, mogących 
powodować przerwanie ciągłości powłoki należy przeprowadzić wizualnie. 

Stwierdzone wykwity usunąć np. przez szczotkowanie lub metodami mechanicznymi. 

• Równość podłoża. Sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę. Nierówności większe od podanych w punkcie 5.3 wyrównać w sposób 
podany w dokumentacji technicznej z zastosowaniem materiałów wyszczególnionych w punkcie 2.2.1 niniejszej 
specyfikacji technicznej. 

• Spadek podłoża. Sprawdzenie spadków podłoża pod posadzkę przeprowadza się za pomocą 2-metrowej łaty i 
poziomnicy. Spadki mniejsze od podanych w punkcie 5.3 wykonstruować w sposób podany w dokumentacji 
technicznej z materiałów o właściwościach podanych w pkt. 2.2.1. niniejszej specyfikacji technicznej. 
Sprawdzenia prawidłowości wykonstruowania spadków należy dokonać np. rozlewając wodę i obserwując 
kierunek jej spływu, lub przy pomocy poziomnicy. Pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością 
do 1 mm. 

• Temperatura powietrza i podłoża. Zaleca się, aby pomiar temperatury powierzchni podłoża był dokonywany 
termometrem przeznaczonym do pomiaru temperatury powierzchniowej. Jeśli zachodzi potrzeba dokładnego 
pomiaru temperatury podłoża, po zastosowaniu odpowiedniego materiału zapewniającego kontakt termiczny z 
podłożem można przeprowadzić pomiar w następujący sposób. Zaleca się umieszczenie termometru w pozycji 



           
       

          
        

         
           

 
  

 

 

             
             

             

             
             

           
              

     

              
   

                
 

             
                 

  

            

             
   

              
              

            
    

        

         

               
       

             
            

             
       

           
              

              
            

            
    

      

             
         
           

       

             

STWIOR dla inwestycji p.n.: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY MUZEUM 
ETNOGRAFICZNEGO Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, NISKOPRĄDOWĄ, WOD-KAN, WENTYLACJĄ 
MECHANICZNĄ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. BUDOWA CIĄGU PIESZO – JEZDNEGO ORAZ 

NAZIEMNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ ZEWNĘTRZNĄ, WEWETRZNĄ: 
ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ NA DZIAŁCE NR 1/31, 

OBR. 70 PODGÓRZE PRZY UL. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO 29 W KRAKOWIE 

strona 194 

pomiarowej w środku materiału izolacyjnego, takiego jak płyta styropianowa o wymiarach 0,5 metra 
kwadratowego i grubości 70 mm. Zaleca się przeprowadzenie pomiaru przy ustabilizowanej temperaturze, tzn., 
kiedy zmiana temperatury z upływem czasu jest niższa niż 1 stopień Celsjusza/5 minut. 

Temperaturę otoczenia mierzyć termometrem, np. rtęciowym lub cyfrowym. Zaleca się, aby dokładność odczytu 
wynosiła co najmniej ±1 °C. Pomiary powinny być wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca 
prowadzenia prac. Czujnik temperatury (termometr) nie powinien być poddawany bezpośredniemu działaniu 
promieni słonecznych. Zaleca się wykonywanie pomiarów wystarczająco często, aby odnotować zmiany o 2°C i 
odnotować tendencję obniżania lub wzrostu. 

Wyniki powinny odpowiadać zakresowi podanemu w p. 5.5.2., chyba że SST zastosowanego systemu dopuszcza 
inny zakres temperatur. 

• Wilgotność powietrza i podłoża. Wilgotność powietrza należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów 
(higrometr). 

Kompozycje żywiczne nie mogą być nakładane, jeśli temperatura otoczenia przekracza temperaturę punktu rosy 
o mniej niż 3°C, dlatego konieczne jest oznaczenie temperatury punktu rosy za pomocą tabel lub przy pomocy 
elektronicznych termohigrometrów. 

Wilgotność podłoża mierzyć metodami bezpośrednimi (np. za pomocą wagosuszarki) lub aparatem CM. 

Wyniki powinny odpowiadać zakresowi podanemu w pkt. 5.5.2., chyba że SST zastosowanego systemu 
dopuszcza inny zakres. 

• Parametry wytrzymałościowe podłoża. Powierzchniową wytrzymałość na rozciąganie można mierzyć na 
placu budowy metodą „pull-off”. Metodę tę można stosować bezpośrednio na badanej powierzchni lub w 
miejscu, gdzie powierzchnia została częściowo nawiercona, jeśli wymagany jest pomiar wytrzymałości na 
określonej głębokości pod powierzchnią. 

Wytrzymałość na ściskanie można mierzyć np. metodami sklerometrycznymi. 

Wyniki należy porównać z wartościami podanymi w pkt. 2.2.1. 

Zaleca się zwrócenie uwagi na staranne przygotowanie powierzchni, a także na liczbę i umiejscowienie punktów 
pomiarowych, tak aby były one odpowiednio reprezentatywne. 

• Sprawdzeniu podlega poprawność wykonania hydroizolacji i/lub paroizolacji konstrukcji podłogi. 
Sprawdzenie polega na częściowym odbiorze etapu robót związanych z wykonaniem warstw hydroizolacyjnych 
i/lub paroszczelnych. W przypadku braku częściowego odbioru ww. robót prace posadzkarskie należy przerwać 
do momentu ustalenia sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

Należy ponadto sprawdzić zgodność przygotowania podłoża z wymogami wynikającymi z dokumentacji 
projektowej i odpowiednich SST. Inne badania, jeżeli są niezbędne i wykonywane, należy przeprowadzić 
metodami opisanymi w odpowiednich dokumentach odniesienia (normach, SST itp.). Wyniki badań powinny 
być porównane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej, SST lub kartach technicznych 
odpowiednich materiałów, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i 
akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami producentów zastosowanych wyrobów. W 
odniesieniu do posadzek nakładanych wielowarstwowo badania te powinny być przeprowadzane przy 
wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie: 

- przestrzegania warunków prowadzenia prac podanych w pkt. 5.5.-5.6. niniejszej ST, 
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- poprawności przygotowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób pozwalający na ich 
całkowite stwardnienie i zapewniający ich zespolenie. 

6.3.2. Przy nakładaniu wielowarstwowym kompozycji żywicznych, poprzednią, stwardniałą warstwę traktować 
trzeba jak podłoże, konieczne jest jej sprawdzenie wg zasad podanych w pkt. 6.2.2. 

6.3.3. Podczas nakładania kompozycji żywicznej kontrolować należy: 

- temperaturę materiałów (jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że materiał mógł być przechowywany w 
nieodpowiednich warunkach), 

- wygląd zewnętrzny materiałów, 

- poprawność przygotowania podłoża, 

- ilość mieszanych składników, czas mieszania, czas aplikacji, zużycie materiału, 

- warunki cieplno wilgotnościowe (temperatura powietrza, podłoża, wilgotność względna powietrza, punkt 
rosy), 

- grubość nakładanej powłoki. Kontrolę należy przeprowadzać na bieżąco sprawdzając zużycie materiału dla 
każdego cyklu roboczego, 

- sposób wykonania posypki z kruszywa (jeżeli jest wykonywania) i usunięcie po związaniu kompozycji 
żywicznej nadmiaru kruszywa, 

- długość przerw technologicznych, 

- wygląd nałożonej każdej warstwy powłoki. Powłoka powinna mieć jednolitą barwę i jednolity wygląd, 

- przed nałożeniem kolejnej warstwy systemu poprzednia powinna być związana, niedopuszczalne są rysy, 
spękania i pofałdowania jak również bez rys, spękań i pofałdowań, niedopuszczalne są białe przebarwienia i 
kleistość powierzchni. 

W odniesieniu do materiałów nakładanych wielowarstwowo badania te powinny być przeprowadzane 
przy wykonywaniu każdej warstwy. 

6.3.4. Wyniki badań przeprowadzanych w czasie wykonywania robót powinny być odnotowane w formie 
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanej posadzki żywicznej, w szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoża, 

- prawidłowości wykonania posadzki żywicznej, 

- prawidłowości wykonania detali konstrukcyjnych (dylatacji, cokołów itp.). 
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Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów: 

a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane 
podłoża nadawały się do nałożenia kompozycji żywicznej, a użyte materiały spełniały wymagania podane w pkt. 
2 niniejszej ST, 

b) czy w okresie wykonywania robót spełnione były warunki cieplno-wilgotnościowe podane w p. 5.5.2 
niniejszej ST, 

c) czy układ i grubość warstw posadzki żywicznej odpowiada dokumentacji technicznej i wytycznym 
producenta, 

d) czy przestrzegane były długości przerw technologicznych między poszczególnymi etapami robót. 

6.4.2.Opis badań 

6.4.2.1. Sprawdzenie wyglądu powierzchni posadzki - stwardniała posadzka powinna być równa, o jednolitej 
barwie, niedopuszczalne są rysy, spękania i pofałdowania jak również białe przebarwienia i kleistość 
powierzchni. 

6.4.2.2. Sprawdzenie stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym 
przedmiotem; po naciskaniu nie powinny pozostawać w posadzce trwałe odkształcenia. 

6.4.2.3. Sprawdzenie przylegania i związania posadzki z podkładem podłogowym poprzez opukiwanie jej 
powierzchni drewnianym młotkiem; posadzka nie powinna wydawać charakterystycznego głuchego odgłosu. 

6.4.2.4. Sprawdzenie równości podłoża z dokładnością do 1 mm poprzez przyłożenie w dowolnych miejscach i 
kierunkach 2-metrowej łaty. 

6.4.2.5. Sprawdzenie spadków podłoża za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy. Pomiary spadków należy 
wykonać z dokładnością do 1 mm. Sprawdzenia prawidłowości wykonstruowania spadków należy dokonać np. 
rozlewając wodę i obserwując kierunek jej spływu, lub przy pomocy poziomnicy. 

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania szczegółów wykończenia posadzki, np. osadzenia wpustu, 
wykonania cokołu, metodą wizualną. 

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych metodą wizualną oraz poprzez 
zmierzenie ich szerokości w dowolnie wybranych trzech miejscach; szczeliny dylatacyjne powinny mieć 
jednakową szerokość, a masa dylatacyjna powinna dokładnie wypełniać przestrzeń pomiędzy polami posadzki. 

Badania powyższe należy przeprowadzić wzrokowo, przez pomiar oraz porównanie z dokumentacją projektową, 
równocześnie z oceną zgodności wykonania robót z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6. niniejszej specyfikacji. 

6.4.3. Dodatkowe badania właściwości technicznych kompozycji żywicznych przed i po stwardnieniu, 
a także wykonanej posadzki. 

Badania takie przeprowadza się z ramach przyjętego Programu Zabezpieczenia Jakości lub gdy konieczność 
przeprowadzenia takich badań wynika z odrębnych przesłanek i szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Decyzję o wyborze parametrów do sprawdzenia (pkt 2.2. niniejszej specyfikacji) podejmuje się w sposób 
indywidualny. Oceny wyników badań należy dokonywać w sposób kompleksowy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7 
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7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót 

Posadzki żywiczne oblicza się w metrach kwadratowych. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle 
surowych ścian, doliczając wnęki i przejścia. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie poszczególnych 
słupów, pilastrów, fundamentów pieców itp. większe od 0,25 m2. 

Cokoliki posadzkowe, dylatacje i wpusty linowe oblicza się w metrach ich długości z dokładnością do 0,10 m. 

Wpusty punktowe oblicza się w sztukach. 

Obmiar robót zanikających i ulegających zakryciu wykonać przed nałożeniem warstwy zakrywającej. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 8 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy wykonywaniu posadzek żywicznych robotami ulegającymi zakryciu są podłoże i każda stwardniała 
warstwa stanowiąca podłoże dla kolejnej nakładanej warstwy kompozycji żywicznej. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do nakładania kolejnej warstwy, 
natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej 
warstwy. 

W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. 
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi przygotowania podłoża określonymi w pkt. 5.3. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoże za przygotowane prawidłowo, 
tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST i zezwolić na przystąpienie do nakładania kompozycji 
żywicznej. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy 
ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego 
zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania nieodebranego podłoża. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót (pkt 8.4.). 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed wykonaniem następnej warstwy lub odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli umowa taką 
formę przewiduje). 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikacją techniczną. Odbiór 
ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, 
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wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania 
powinna określać umowa 

8.4.2. Dokumenty do końcowego odbioru 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 
kontroli spisane w trakcie wykonywania prac, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych wyrobów 
budowlanych, 

- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4., porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
projektowej i w pkt. 5.5. i 5.6. niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny prace nie powinny być odebrane. W takim wypadku należy 
przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót posadzkowych z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.5. i 5.6. niniejszej specyfikacji technicznej 
i przedstawić posadzkę ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika oraz nie ograniczają trwałości i 
skuteczności robót, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie 
wykonaną posadzkę, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
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Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu posadzki po użytkowaniu w tym okresie oraz 
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykonanych 
posadzek, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady 
w wykonanych robotach posadzkowych. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 
odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

Ceny jednostkowe wykonania posadzki żywicznej lub kwoty ryczałtowe uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu, 

- zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do obróbki, 

- przygotowanie materiałów, 

- ocenę i przygotowanie podłoży, 

- demontaż przed robotami posadzkowymi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 
zdemontowania w celu wykonania prac, 

- wykonanie posadzki żywicznej, 

- naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
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- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej 

- likwidację stanowiska roboczego, 

- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i wymaganiami 
specyfikacji, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy i wytyczne 

1. PN-EN 13813:2003 

Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały - Właściwości i wymagania. 

2. PN-EN 1504-1:2006 

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje, wymagania, kontrola jakości i 
ocena zgodności - Definicje. 

3. PN-EN 1504-2:2006 

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie 
jakością i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu. 

4. PN-EN 1504-3:2006 

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje, wymagania, sterowanie jakością i 
ocena zgodności - Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne. 

5. PN-EN 1504-10:2005, PN-EN 1504-10:2005/AC:2006 

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje, wymagania, sterowanie jakością i 
ocena zgodności - Część 10: Stosowanie wyrobów i systemów na placu budowy oraz sterowanie jakością prac. 

6. PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-
1:2003/A2:2006 

Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

7. PN-EN 1008:2004 

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

8. PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy. 

9. PN-EN 1542:2000 

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Pomiar przyczepności 
przez odrywanie. 

10. PN-EN 13501-1:2007(U) 
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Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie 
badań reakcji na ogień. 

11. PN-EN ISO 11600:2004 

Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelniania - Klasyfikacja i wymagania dotyczące kitów. 

12. PN-EN 26927:1998 

Budownictwo - Wyroby do uszczelniania. Kity -Terminologia. 

13. PN-EN ISO 7389 

Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelniania - Określanie powrotu elastycznego kitów. 

14. PN-EN ISO 7390:2004 

Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelniania - Określanie odporności na spływanie. 

15. PN-EN ISO 8339:2005 (U) 

Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelniania - Kity - Określanie właściwości mechanicznych przy 
rozciąganiu. 

16. PN-EN ISO 8340:2005 (U) 

Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelniania - Kity - Określanie właściwości mechanicznych kitów przy 
stałym rozciąganiu. 

17. PN-EN ISO 9046:2005 

Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelniania - Określanie właściwości adhezji/kohezji kitów w stałej 
temperaturze. 

18. PN-EN ISO 10590:2007 

Konstrukcje budowlane - Kity - Określanie właściwości mechanicznych kitów przy rozciąganiu, przy stałym 
wydłużeniu, po działaniu wody. 

19. PN-EN ISO 10591:2007 

Konstrukcje budowlane - Kity - Określanie właściwości adhezji/kohezji kitów po działaniu wody. 

20. PN-EN ISO 11431:2004 

Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelniania - Określanie właściwości adhezji/kohezji kitów po działaniu 
ciepła, wody i sztucznego światła działającego przez szkło. 

21. PN-EN ISO 11432:2005 (U) 

Konstrukcje budowlane - Kity - Określanie odporności na ściskanie. 

22. PN-B-30151:1997 Kit tiokolowy. 

23. PN-EN ISO 7783-1:2001 

Farby i lakiery - Oznaczanie współczynnika przenikania pary wodnej - Część 1: Metoda szalkowa dla 
swobodnych powłok. 

24. PN-EN ISO 7783-2:2001 
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Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton 

- Część 2: Oznaczanie i klasyfikacja współczynnika przenikania pary wodnej (przepuszczalności). 

25. PN-EN 12504-1:2001 

Badania betonu w konstrukcjach - Część 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na 
ściskanie. 

26. PN-EN 12504-2:2002, PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 

Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: Badania nieniszczące - Oznaczanie liczby odbicia. 

27. PN-EN 1062-3:2000 

Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton 

- Oznaczanie i klasyfikacja współczynnika przenikania wody (przepuszczalności). 

28. PN-EN 1062-6:2003 

Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton 

- Część 6: Oznaczanie przepuszczalności ditlenku węgla. 

29. PN-EN 1062-7:2005 

Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton 

- Część 7: Oznaczanie właściwości pokrywania rys. 

30. PN-EN 1062-11:2003 

Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton 

- Część 11: Metody kondycjonowania przed badaniem. 

31. PN-EN ISO 4628-1:2005 

Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powłok - Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności 
jednolitych zmian w wyglądzie - Część 1: Ogólne wprowadzenie i system określania. 

32. PN-EN ISO 4628-2:2005 

Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powłok - Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności 
jednolitych zmian w wyglądzie - Część 2: Ocena stopnia spęcherzenia. 

33. PN-EN ISO 4628-4:2005 

Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powłok - Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności 
jednolitych zmian w wyglądzie - Część 4: Ocena stopnia spękania. 

34. PN-EN ISO 4628-5:2005 

Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powłok - Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności 
jednolitych zmian w wyglądzie - Część 5: Ocena stopnia złuszczenia. 

35. PN-ISO 4628-6:1999, PN-ISO 4628-6:1999/Ap1:2001 
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Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powłok lakierowych - Określanie intensywności, ilości i rozmiaru 
podstawowych rodzajów uszkodzenia - Ocena stopnia skredowania metodą taśmy. 

36. PN-EN 13687-1:2002 (U) 

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badań - Oznaczanie kompatybilności 
termicznej - Część 1: Cykliczne zamrażanie-rozmrażanie przy zanurzeniu w soli odladzającej. 

37. PN-EN 13687-2:2002 (U) 

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badań - Oznaczanie kompatybilności 
termicznej - Część 2: Cykliczny efekt burzy (szok termiczny). 

38. PN-EN 13687-3:2002 (U) 

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badań - Oznaczanie kompatybilności 
termicznej - Część 3: Cykle termiczne bez soli odladzającej. 

39. PN-EN 13687-4:2002 (U) 

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badań - Oznaczanie kompatybilności 
termicznej - Część 4: Cykle termiczne na sucho. 

40. PN-EN 13687-5:2002 (U) 

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badań - Oznaczanie kompatybilności 
termicznej - Część 5: Odporność na szok termiczny. 

41. PN-EN ISO 2812-1:2007 (U) 

Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na ciecze - Część 1: Zanurzenie w cieczy innej niż woda. 

42. PN-EN ISO 4624:2004 

Farby i lakiery - Próba odrywania do oceny przyczepności. 

43. PN-EN ISO 2808:2007 (U) 

Farby i lakiery - Oznaczanie grubości powłoki. 

44. PN-EN ISO 2409:2007 (U) 

Farby i lakiery - Badanie metodą siatki nacięć. 

45. PN-EN ISO 6272-1:2005, PN-EN ISO 6272-1:2005/Ap1:2005 

Farby i lakiery - Badania nagłego odkształcenia (odporność na uderzenie) - Część 1: Badanie za pomocą 
spadającego ciężarka, wgłębnik o dużej powierzchni. 

46. PN-EN 13529:2005 

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badań - Odporność na silną agresję 
chemiczną. 

47. PN-EN 12190:2000 

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badań - Oznaczanie wytrzymałości na 
ściskanie zaprawy naprawczej. 
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48. PN-EN 1770:2000 

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badań - Oznaczanie współczynnika 
rozszerzalności cieplnej. 

49. PN-EN 12617-1:2004 (U) 

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badań - Część 1: 

Oznaczanie skurczu liniowego polimerów i systemów zabezpieczeń powierzchniowych (SPS). 

50. PN-EN 13036-4:2004 (U) 

Drogi samochodowe i lotniskowe - Metody badań - Część 4: Metoda pomiaru oporów poślizgu/ poślizgnięcia na 
powierzchni: próba wahadła. 

51. PN-EN 13578:2004 (U) 

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badań -
Kompatybilność z betonem wilgotnym. 

52. PN-EN ISO 868:2005 

Tworzywa sztuczne i ebonit - Oznaczanie twardości przy wciskaniu z zastosowaniem 
twardościomierza (twardość Shore'a). 

53. PN-ISO 3274:1997, PN-ISO 3274:1997/Ap1:1999 

Specyfikacje geometrii wyrobów - Struktura geometryczna powierzchni: metoda profilowa -Charakterystyki 
nominalne przyrządów stykowych (z ostrzem odwzorowującym). 

54. PN-EN ISO 5470-1:2001 

Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi - Wyznaczanie odporności na 
ścieranie - Część 1: Urządzenie ścierające Tabera. 

55. PN-EN 660-1:2002, PN-EN 660-1:2002/A 1:2004 

Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie odporności na ścieranie. Część 1: Metoda Stuttgart. 

56. PN-EN 1081:2001, PN-EN 1081:2001/Ap1:2003 

Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie rezystancji elektrycznej. 

57. PN-C-89021:1982 

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie współczynnika liniowej rozszerzalności cieplnej. 

58. PN-EN ISO 175:2002 

Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania skutków zanurzenia w ciekłych chemikaliach. 

59. PN-EN ISO 178:2006 

Tworzywa sztuczne - Oznaczanie właściwości przy zginaniu. 

60. PN-EN ISO 9239-1:2004 

Badania reakcji na ogień posadzek - Część 1: Określanie właściwości ogniowych metodą płyty promieniującej. 
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61. PN-EN ISO 11925-2:2004 

Badania reakcji na ogień - Zapalność materiałów poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia - Część 2: 
Badania przy działaniu pojedynczego płomienia. 

62. PN-83/B-06256 

Beton odporny na ścieranie. 

63. PN-EN 13892-2:2004 

Metody badania materiałów na podkłady podłogowe - Część 2: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i 
ściskanie. 

64. PN-EN 13892-3:2005, PN-EN 13892-3:2005/Ap1:2005 

Metody badania materiałów na podkłady podłogowe - Część 3: Oznaczanie odporności na ścieranie według 
Bohmego. 

65. PN-EN 13892-4:2004 

Metody badania materiałów na podkłady podłogowe - Część 4: Oznaczanie odporności na ścieranie według 
BCA. 

66. PN-EN 13892-5:2004 

Metody badania materiałów na podkłady podłogowe - Część 5: Oznaczanie odporności na ścieranie materiałów 
podkładów podłogowych pod naciskiem toczącego się koła. 

67. PN-EN 13892-6:2004 

Metody badania materiałów na podkłady podłogowe - Część 6: Oznaczanie twardości 

powierzchniowej. 

68. PN-EN 13892-7:2004 

Metody badania materiałów na podkłady podłogowe - Część 7: Oznaczanie odporności na ścieranie materiałów 
podkładów podłogowych pokrytych wykładziną podłogową pod naciskiem toczącego się koła. 

69. PN-EN 13892-8:2004 

Metody badania materiałów na podkłady podłogowe - Część 8: Oznaczanie przyczepności. 

70. DIN 51130 2004-06 

Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft; Arbeitsräume und Arbeitsbereiche 
mit erhöhter Rutschgefahr; Begehungsverfahren; Schiefe Ebene (Badanie wykładzin podłogowych. Oznaczenie 
właściwości przeciwpoślizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie robocze o podwyższonym zagrożeniu 
poślizgowym. Metoda chodzenia -płaszczyzna nachylona). 

71. Procedura badawcza LT - 1 

Badanie lepkości i rozlewności mas podłogowych na bazie żywic syntetycznych (ITB). 

72. Procedura badawcza LT - 40 
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Uzupełnienie do normy DIN 51130 Badanie wykładzin podłogowych. Oznaczanie właściwości 
przeciwpoślizgowych. Pomieszczenia i przestrzenie robocze o podwyższonym zagrożeniu poślizgowym. Metoda 
chodzenia - płaszczyzna nachylona (ITB). 

73. ZUAT-15/VIII.09/2003 

Zestawy wyrobów do wykonywania posadzek żywicznych (ITB). 

1.Fussboeden In Arbeitsraumen und Arbeitsbereichen mit erhoehter Rutschgefahr ZH 1/571, IV.1989. 

2.BEB - Industrieboeden aus Reaktionsharz. Beschichtung. 1985. 

3.BEB - Industrieboeden aus Reaktionsharz. Estrich. 1985. 

4.BEB - Industrieboeden aus Reaktionsharz. Impraegnierung. 1985. 

5.BEB - Industrieboeden aus Reaktionsharz. Stoffe. 1987. 

6.BEB - Industrieboeden aus Reaktionsharz. Versiegelung. 1985. 

7.BEB - Industrieboeden aus Reaktionsharz. Pruefung des Untergruendes. 2001. 

8.BEB - Haftzugfestigkeit von Fussboeden. Allgemeines, Pruefung, Einfluesse, Beurteilung. 1985. 

9.BEB - Hinweise fuer Fugen in Estrichen. Teil 1: Fugen in Industrieestrichen. 1992. 

10.BEB - Untergruende fuer Industrieestriche. Anforderungen, Pruefung und Vorbehandlung. 1994. 

9.3. Ustawy 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087). 

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z 
późn. zmianami). 

- Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225). 

- Ustawa z 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 127). 

- Ustawa z 22 lipca 2006 r. o paszach zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1045). 

10.3. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

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

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, 
poz. 2041). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, 
jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia 
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 
1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. 2005 nr 116 poz. 985). 

– Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 29 kwietnia 2004 r. nr 852/2004 – w 
sprawie higieny środków spożywczych. 

– Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 29 kwietnia 2004 r. nr 853/2004 – 
ustanawiające szczegółowe zasady higieny żywności pochodzenia zwierzęcego. 

– Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 29 kwietnia 2004 r. nr 854/2004 – 
ustanawiające szczegółowe zasady organizacji urzędowej kontroli nad produktami pochodzenia zwierzęcego, 
przeznaczonymi do spożycia przez ludzi. 

– Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 29 kwietnia 2004 r. nr 882/2004 – w 
sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i 
żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt. 

10.4. Obwieszczenia 

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatów udzielonych przez 
Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich 
aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów (M. P. z 2004 r. Nr 32, poz. 571). 

10.5. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B: Roboty wykończeniowe. zeszyt 3: 
Posadzki mineralne i żywiczne(ITB, Warszawa 2004 r.). 

– Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część C: Zabezpieczenia i izolacje. zeszyt 9: 
Naprawy konstrukcji żelbetowych przy użyciu kompozytów z żywic syntetycznych (ITB, Warszawa 2006 r.). 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i 
inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2007 r. 

– Maciej Rokiel – Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce. Dom 
Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2006 r. 

– Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wykonywanie epoksydowej 
posadzki chemoodpornej żywicami epoksydowymi Asodur-GBM i Asodur-B351 firmy Schomburg. 
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– Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Posadzka epoksydowa firmy 
Deitermann. 

– Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Nawierzchnia chodnika z 
żywic epoksydowych firmy Deitermann. 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. 
Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
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ST.01.13.00 UKŁADANIE PŁYTEK 

(Kod CPV 45430000-0) UKŁADANIE PŁYTEK NA ŚCIANACH 

https://ST.01.13.00
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót okładzinowych z płytek przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych 
fabrycznie w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 
oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

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

- pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę architektoniczną 
okładanych elementów. 

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 
przygotowanych fabrycznie. 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów oceny 
podłoży, wykonanie posadzek i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych z płytek, oraz ich odbiory. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 
1.4. 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a także podanymi poniżej: 

Podłoże - element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty posadzkowe i okładzinowe z płytek. 

Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów 
powierzchni podłoża. 

Warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 

Warstwa gruntująca - powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność 
powłoki ochronnej. 

Faseta - wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały 

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

https://B-00.00.00
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Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych z płytek powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Płyty i płytki 

Płytki powinny odpowiadać następującej normie: 

- PN-EN 14411:2005 - Płytki i płyty ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. 

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, mrozoodporność i twardość. 

2.2.2. Kompozycje klejące i zaprawy 

Kompozycje klejące do mocowania płytek muszą spełniać wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub 
odpowiednich aprobat technicznych. 

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

2.2.3. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to: 

- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

- środki ochrony płytek i spoin, 

- środki do usuwania zanieczyszczeń, 

- środki do konserwacji posadzek i okładzin. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie 
aprobaty techniczne. 

2.2.4. Woda 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu”. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

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

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

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

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

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
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- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów, 

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

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek materiałów nieznanego 
pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i 
okładzinowych 

Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni 
słonecznych. 

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w 
temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub 
drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych 

Do wykonywania robót posadzkowych 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 mm do rozprowadzania 
kompozycji klejących, 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

- poziomnice, 

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

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
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- gąbki do mycia i czyszczenia, 

- wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 4 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i 
okładzinowych 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek 
zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, 
wciągniki, wózki. 

Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych 
wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały 
płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i 
zniszczeniem mechanicznym. 

Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić w szczelnych i 
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach chemicznych 
lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 

Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać się po wcześniej 
wykonanych posadzkach. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 5 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

5.2.1. Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek powinny być zakończone: 

- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi. 

5.2.2. Przystąpienie do tych robót powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji 
budynku, tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 

5.2.3. Roboty okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5 st.C i temperatura ta 
powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

5.2.4. Wykonane okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułożeniu chronić przed nasłonecznieniem i 
przewiewem. 
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5.3. Wykonanie posadzek z płytek 

5.3.1. Podłoża 

Podłoża pod posadzki z płytek może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm. 

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 
minimum 3 MPa. 

Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 

- podkłady związane z podłożem - 25 mm, 

- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm, 

- podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm. 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek 
starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej 
długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 
przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchnia dylatowanych pól nie powinna 

przekraczać 10 m , a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. 

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być 
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w 
styku różnych rodzajów posadzek. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i 
kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane 
w dokumentacji projektowej. 

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 

Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów 
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem 
polipropylenowym. 

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu posadzek z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę 
warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje się z gotowych 
fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt 
podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju. 

5.3.2. Układanie posadzek z płytek 

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

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie 
płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż 
połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierająca określone w dokumentacji 
wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
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Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych podłodze. 
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej 
linii. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą 
krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klej ąca powinna być nałożona równomiernie i 
pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane 
wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i 
pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 

- 50 x 50 mm - 3 mm 

- 100 x 100 mm - 4 mm 

- 150 x 150 mm - 6 mm 

- 200 x 200 mm - 6 mm 

- 250 x 250 mm - 8 mm 

- 300 x 300 mm - 10 mm 

- 400 x 400 mm - 12 mm. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m lub pozwolić na wykonanie 
wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i 
wynosi średnio około 6-8 mm. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając 
pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla 
uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami 
odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki 
uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pokrywać całą 
powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie 
przyklejanych płytek. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

- do 100 mm - około 2 mm 

- od 100 do 200 mm - około 3 mm 

- od 200 do 600 mm - około 4 mm 

- powyżej 600 mm - około 5-20 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też 
usunąć wkładki dystansowe. 
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W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja 
projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie 
same kleje i zaprawy do spoinowania. 

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas 
powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym pędzlem 
(wodą). 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni posadzki 
pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i 
ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą 
zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie 
spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli 

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

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni 
płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości posadzki i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny 
mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 

5.4. Wykonanie okładzin 

5.4.1. Podłoża pod okładzinę 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

- ściany betonowe, 

- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych, 

- płyty gipsowo kartonowe. 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. 

Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych 
powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 

Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku 
wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi 
masami naprawczymi. 

W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) 
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku 
okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym 
zatartym na ostro marki M4-M7. 

W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją 
producenta). 

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 
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- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich, 

- 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. 

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

5.4.2. Układanie płytek (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 jednakowa 
szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca 
określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować 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. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnię 
zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klej ąca powinna być rozłożona równomiernie i 
pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane 
wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa 
minimum 65% powierzchni płytki. 

Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m lub pozwolić na wykonanie 
okładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 
płytek wynosi około 4-6 mm. 

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna 
znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia 
drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym 
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej 
po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem 
gumowym. 

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

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
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Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki 
dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki 
rewizyjne szachtów instalacyjnych. 

Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie 
pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do 
uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy 
używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po 
uprzednim namoczeniu wodą. 

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas 
powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym pędzlem 
(wodą). 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 
okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 
prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną 
gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt 
spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 

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

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni 
płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny 
mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony 
od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianych im wymaganiom. 

Impregnowane mogą być także płytki. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z płytek badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót. 

Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji 
projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania 
ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
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- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrową łatę, 

- sprawdzenie spadków podkładu pod 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. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek i okładzin z dokumentacją 
projektową i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidłowość ich wykonania ma wpływ na 
prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych 
robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych posadzek 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 posadzek i okładzin, 

- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg i okładzin ścian z płytek powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać 
wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w 
różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z 
dokładności do 1 mm, 

- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich 
długości (dla spoin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i 
dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym 
podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem, 

- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; 
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na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością 
do 0,5 mm, 

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość 
określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i 
opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i 
wykonawcy. 

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek i okładzin z płytek 

6.5.1. Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania: 

- cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla których 
różnorodność barw jest zamierzona), 

- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy 
lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki 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, 

- 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. 6.5.2. Prawidłowo 
wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla 
których różnorodność barw jest zamierzona), 

- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 
2 mm na długości 2 m, 

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m, 

- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm 
na długości całej okładziny, 

- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 

7. Obmiar robót 



           
       

          
        

         
           

 
  

 

 

                                       
   

    

               
             

        

             
 

   

                                       
    

       

            
          

             
              

       

               
              

             

             
              

        

            
            

     

   

              
              

 

             
    

            

             
  

    

             
      

STWIOR dla inwestycji p.n.: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY MUZEUM 
ETNOGRAFICZNEGO Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, NISKOPRĄDOWĄ, WOD-KAN, WENTYLACJĄ 
MECHANICZNĄ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. BUDOWA CIĄGU PIESZO – JEZDNEGO ORAZ 

NAZIEMNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ ZEWNĘTRZNĄ, WEWETRZNĄ: 
ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ NA DZIAŁCE NR 1/31, 

OBR. 70 PODGÓRZE PRZY UL. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO 29 W KRAKOWIE 

strona 222 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 7 

7.2. Szczegółowe zasady obmiarowania 

Powierzchnie okładzin z płytek 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. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 8 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

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

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki 
badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży i określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla 
posadzek i w pkt. 5.4. dla okładzin. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. 
zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót posadzkowych i okładzinowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i 
ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej 
wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

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

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką 
formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
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Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- projekt budowlany, 

- projekty wykonawcze, 

- dokumentację powykonawczą, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne, 

- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- protokóły odbioru podłoża, 

- protokóły 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 z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji 
podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i 
dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzka lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości posadzki lub okładziny, 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych posadzek lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek i okładzin z płytek z zamówieniem. 
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Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w 
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i okładzin po użytkowaniu w okresie 
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i okładzin z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

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 posadzkach i okładzinach z płytek. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót okładzinowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót posadzkowych i okładzinowych 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót posadzkowych i okładzinowych lub kwoty ryczałtowe uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu, 

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na 
wysokości do 4 m, 

- ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź zastosowaniem 
odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej, 

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i okładzin, 
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- osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia, 

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót okładzinowych, 

- usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na elementach nie 
okładanych płytkami, 

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji 
technicznej, 

- likwidację stanowiska roboczego, 

- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. 

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

3. PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

4. PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni. 

5. PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości 
otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 

6. PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej. 

7. PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na uderzenia metodą pomiaru 
współczynnika odbicia. 

8. PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie płytek 
nieszkliwionych. 

9. PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek 
szkliwionych. 

10. PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 

11. PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na szok termiczny. 

12. PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalności wodnej. 

13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw. 

14. PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate 
płytek szkliwionych. 

15. PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodporności. 
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16. PN-EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności chemicznej. 

17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw. 

18. PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na plamienie. 

19. PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie uwalniania ołowiu i kadmu z płytek 
szkliwionych. 

20. PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie małych różnic barwy. 

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

22. PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek - Definicje i wymagania techniczne. 

23. PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw. 

24. PN-EN 12002:2005 Kleje do płytek - Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych klejów i 
zapraw do spoinowania. 

25. PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek - Oznaczanie odporności chemicznej zapraw 
na bazie żywic reaktywnych. 

26. PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do 
badań. 

27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw. 

28. PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 
pomocą stolika rozpływu). 

29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 

30. PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 
pomocą penetrometru). 

31. PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów - Część 12: Określenie przyczepności do 
podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 

32. PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie współczynnika przenoszenia pary 
wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 

33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw. 

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

35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 

36. PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności. 

37. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

38. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Część 2: Metody badań. 

39. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Część 3: Ocena zgodności. 

40. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
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41. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 
zgodności i ocena zgodności. 

42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw. 

43. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany. 

44. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

45. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw. 

46. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia. 

47. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

48. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 

49. PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały - Właściwości i 
wymagania. 

10.2. Ustawy 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087). 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. 
zmianami). 

10.3. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

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

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, 
poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 
1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7, 
wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990 rok. 
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– Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych, część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z 
płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok. 

– Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok. 

– Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok 
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ST.01.14.00 ROBOTY MALARSKIE 
(Kod CPV 45442100-8) 

https://ST.01.14.00
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 
oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń) i zewnętrznego 
(wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych) obiektów budowlanych nie narażonych 
na agresję chemiczną i obejmuje wykonanie następujących czynności: 
- przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.), 
- wykonanie powłok malarskich. 
Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do 
robót malarskich, wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich 
wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a także zdefiniowanymi poniżej: 
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku, 
betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, 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. 
Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 
transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom. 
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków 
pomocniczych. 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie 
żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną itp.). 
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie 
żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego itp.), 
pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, 
przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki. 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji 
wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; 
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
1.6. Dokumentacja robót malarskich 
Roboty malarskie należy wykonywać na podstawie dokumentacji, która powinna w szczególności zawierać: 
– kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich, 
– warunki użytkowania powłok malarskich. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
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- rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne 
rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające 
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych 
2.2.2. Woda 
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy krajowej 
lub unijnej Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł. 

2.2.3 Farby 
Farby wewnętrzne dyspersyjne akrylowe 

Zastosowanie 
Akrylowa farba do wnętrz przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń wykonanych z 
tynków cementowo-wapiennych, tynków gipsowych. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do różnych 
podłoży budowlanych oraz trwałością wymalowań. Zastosowanie – pokoje biurowe, administracyjne, zaplecza, 
ogólnie pomieszczenia w których nie przewiduje się dużych obciążeń. 
UWAGA: wszystkie ściany malować do uzyskania jednolitego koloru! 

Właściwości 
Nakładanie farby warstwa gruntująca 
Warstwa wierzchnia 
Gęstość 
Największy rozmiar ziarna(granulacja) 
Odporność na szorowanie 
Stopień połysku (połysk zwierciadlany) 
Współczynnik kontrastu (zdolność krycia) 
Czas schnięcia powłoki w +20C° 
Minimalna temp. użycia 

Farby lateksowe 
Zastosowanie 

max. 10% wody (jeśli konieczne) 
max. 5% wody 

ok. 1,4 g/cm³ 
Drobna (<100μm) 

klasa 1 (wg normy PN-EN 13300) 
Głęboki mat (<5) 
klasa 2 przy 7m²/l (wg normy PN-EN 13300) 
4-6h 
min. +5C° 

Lateksowa farba do wnętrz przeznaczona do malowania ścian i sufitów pomieszczeń poddawanych wysokim 
obciążeniom i częstemu zmywaniu lub odkażaniu (odporna na alkalia oraz wodorozcieńczalne środki 
dezynfekcyjne i detergenty). - pom. socjalne, łazienki i umywalnie, klatki schodowe). Ponadto farby lateksowe 
powinny zostać zastosowane w korytarzach i salach konferencyjnych. 
Właściwości 
Nakładanie farby warstwa gruntująca 
Warstwa wierzchnia 
Gęstość 
Największy rozmiar ziarna(granulacja) 
Odporność na szorowanie 
Stopień połysku (połysk zwierciadlany) 
Współczynnik kontrastu (zdolność krycia) 
Czas schnięcia powłoki w +20C° 
Minimalna temp. użycia 

max. 10% wody 
max. 5% wody 

ok. 1,3 – 1,4 g/cm³ 
Drobna (<100μm) 

klasa 1 (wg normy PN-EN 13300) 
połysk satynowy (60 ~ 10) 
klasa 2 przy 7m²/l (wg normy PN-EN 13300) 
4-6h 
min. +5C° 

Pozostałe informacje patrz: 4.1.7 Farby wewnętrzne dyspersyjne (akrylowe) 

Farby wewnętrzne dyspersyjne (emulsyjne) 

Zastosowanie 
W projekcie wszystkie powierzchnie ścian pomieszczeń techniczno – magazynowych, nie mających 
dodatkowych wymagań dotyczących odporności. 

Właściwości 
Nakładanie farby warstwa gruntująca max. 10% wody 
Warstwa wierzchnia max. 5% wody 
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Gęstość ok. 1,6 g/cm³ 
Największy rozmiar ziarna(granulacja) Drobna (<100μm) 
Odporność na szorowanie na mokro klasa 2 (wg normy PN-EN 13300) 
Stopień połysku (połysk zwierciadlany) matowy (<10) 
Współczynnik kontrastu (zdolność krycia) klasa 2 przy 6m²/l (wg normy PN-EN 13300) 
Czas schnięcia powłoki w +20C° 4-6h 
Minimalna temp. użycia min. +5C° 
Pozostałe informacje patrz: 4.1.7 Farby wewnętrzne dyspersyjne (akrylowe) 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich 
Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 
- są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa 
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów, 
- niebezpieczne wyroby malarskie i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy o substancjach i 
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami), posiadają karty 
charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 
lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 
140, poz. 1171 z późn. zmianami), 
- opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i 
preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami), 
- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 
malarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do 
stosowania odpowiednich wyrobów). Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone 
wpisem do 
dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich 
Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, 
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem 
promieni słonecznych. 
Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach 
w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach 
lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- pędzle i wałki, 
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 
- agregaty malarskie ze sprężarkami, 
- drabiny i rusztowania. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 
transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 
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zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na 
paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się 
używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać 
samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, dobrze 
związana z podłożem. 
- Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy 
niemalowane) należy zagruntować gruntem. 
- Do wyrównania chłonności i odcienia podłoża stosować Podkład Uniwersalny. 
- Pełne własności użytkowe powłoka uzyskuje po 2 tygodniach. 
- Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze powietrza i podłoża +5 do +25°C i wilgotności 
powietrza poniżej 70%. 
- Dla kolorów o niestandardowym kryciu, wskazanych w bazie danych przy maszynach kolorujących, 
należy użyć wskazanego podkładu. 
- Produkt jest, nieodporny na mróz. 
- Farby należy przechowywać w temp. powyżej 0°C, w chłodnym i suchym miejscu. 

5.3.Wykonanie robót 
- Metoda malowania: pędzel, wałek lub natrysk. 
- Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. 
- Zalecana ilość warstw 1-2. Kolejną warstwę należy nakładać po wyschnięciu pierwszej. 
- Po zakończeniu malowania narzędzia należy oczyścić. 

5.4.Odbiór robót 
Badania powłok należy wykonać po ich zakończeniu nie wcześniej niż po 7-14 dni. Przeprowadza się je przy 
temperaturze nie niższej od + 5°C przy wilgotności powietrza mniejszej niż 65%. 

Odbiór robót malarskich polega na sprawdzeniu: 
- wyglądu zewnętrznego powłok (barwa zgodna ze wzorcem) 
- odporności powłoki na wycieranie polegającym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni szmatką 
kontrastowego koloru 
- odporności powłoki na zarysowanie 
- przyczepności powłoki do podłoża polegającym na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od 
podłoża 
- odporności powłoki na zmywanie wodą 

. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót. 
6.2.1. Badania podłoży pod malowanie 
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących terminach: 
• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania. Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 
• murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania 
zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną robót murowych, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i 
uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru, 
• podłoży betonowych - dokładność i zgodność wykonania z projektem budowlanym oraz szczegółową 
specyfikacją techniczną robót betonowych, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność 
podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 
• tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem 
wymagań określonych w szczegółowej specyfikacji technicznej robót tynkowych, czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, 
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zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 
• podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, 
• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 
• elementów metalowych - czystość powierzchni. 
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w szczegółowej specyfikacji technicznej 
robót murowych. Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w szczegółowej 
specyfikacji technicznej robót tynkowych. Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości 
około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni 
suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. 
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy 
pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu 
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.2.2. Badania materiałów 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 
- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w 
kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
a) w przypadku farb ciekłych: 
• skoagulowane spoiwo, 
• nieroztarte pigmenty, 
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
• kożuch, 
• ślady pleśni, 
• trwały, nie dający się wymieszać osad, 
• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny, 
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
• ślady pleśni, 
• zbrylenie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny. 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją 
projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności 
powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania 
powłok malarskich. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
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, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich 
wykonywania. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno ści 
względnej powietrza nie przekraczającej 65%. Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
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• sprawdzenie przyczepności powłoki, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie. 
Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości 
około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 
wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na 
wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych 
o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność 
powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 
• na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normy krajowej lub unijnej 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką 
z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy 
uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po 
wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. Wyniki 
badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i 
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. 
Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 
m2. 
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, grzejników i 
rur należy stosować uproszczone metody obmiaru. 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża. 
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. W trakcie odbioru należy 
przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z 
wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. 
zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do 
robót malarskich. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku 
należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po 
wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze końcowym 
robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (Jeżeli umowa taką 
formę przewiduje). 
8.4. Odbiór końcowy (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór końcowy przeprowadza komisja powołana przez 
zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
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Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbioru podłoży, 
- 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 z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w 
dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić powłokę 
ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki malarskiej 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok 
malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór końcowy (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady 
w wykonanych robotach malarskich. 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 9 
9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich. 
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na 
wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
- zabezpieczenie podłóg i innych elementów, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót malarskich, 
- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
- ocenę i przygotowanie podłoży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej, 
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- próby kolorów, 
- demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, 
- wykonanie prac malarskich, 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych 
elementów nie przeznaczonych do malowania, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji 
technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 
- likwidację stanowiska roboczego, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robót malarskich kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót na wysokości powyżej 5 m od poziomu ich ustawienia: 
Ceny jednostkowe robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do 
wykonania robót na wysokości powyżej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostów i barier 
zabezpieczających. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
- obowiązujące normy unijne lub krajowe zgodne z technologią robót 
10.2. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z poźn. zm.) 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, poz. 
2087 z późn. zmianami). 
- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 
z późn. zmianami). 
10.3. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, 
poz. 2041 z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 
1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z późn. zmianami). 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymaganiaogólne Kod CPV 45000000-
7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 4 
„Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB – 2003 rok. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady – 1990 rok. 



           
       

          
        

         
           

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
 

 

 

   

STWIOR dla inwestycji p.n.: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY MUZEUM 
ETNOGRAFICZNEGO Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, NISKOPRĄDOWĄ, WOD-KAN, WENTYLACJĄ 
MECHANICZNĄ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. BUDOWA CIĄGU PIESZO – JEZDNEGO ORAZ 

NAZIEMNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ ZEWNĘTRZNĄ, WEWETRZNĄ: 
ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ NA DZIAŁCE NR 1/31, 

OBR. 70 PODGÓRZE PRZY UL. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO 29 W KRAKOWIE 

strona 238 

ST.01.15.00 TERMOIZOLACJE, ELEWACJE 

(Kod CPV 45450000-6) 

https://ST.01.15.00
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru elewacji wraz z termoizolacją w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań 
ogólnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 
oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowego systemu 
ociepleniowego BSO 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 

Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta tynkiem 
mineralnym, organicznym i powłokami farb. 

Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub › warstwę zbrojoną, celem regulacji (wyrównania, 
redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 

Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO 
mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry 
termoizolacyjne. 

Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 

Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na przykład 
kołki rozporowe i profile. 

Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do izolacji 
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu. 

Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien szklanych 
w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 

Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej wytrzymałości 
mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. 

Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzący 
jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie 
przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę. 
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Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne (ochronne), 
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do zapewnienia funkcji technicznych 
BSO i ukształtowania jego powierzchni. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

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

2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła 
wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji 
termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 

2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu 
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do 
klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna 
mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa 
klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek 
pomiarowy): 10 ±1 cm. 

2.2.3. Płyty termoizolacyjne: 

– płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) mają 
zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokości 25 m powyżej poziomu terenu 
(budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji włącznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane 
są, zależnie od rodzaju podłoża, wysokości budynku i położenia na ścianie – metodą klejenia, za pomocą 
łączników mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, 
przylga), poprawiające szczelność połączeń. Do elewacji boniowanych produkowane są gotowe, frezowane 
elementy izolacji lub spoiny frezowane są na powierzchni zwykłych płyt. Szczegółowe wymagania dla płyt ze 
styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163, 

– płyty ze styropianu ekstrudowanego – ze względu na niższą w porównaniu ze styropianem ekspandowanym 
nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa, 
wilgoć gruntowa), np. na cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego 
określa norma PN-EN 13164, 

– płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych powierzchniach ścian budynków 
lub, w połączeniu ze styropianem, tylko na części powyżej 25 m ponad poziomem terenu. Płyty z wełny 
mineralnej zwykłej wymagają w każdym przypadku mocowania mechanicznego, z wełny lamelowej mogą być, 
zależnie od właściwości podłoża, tylko klejone. Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny mineralnej określa 
norma PN-EN 13162, 

– inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych – szkło piankowe, pianka mineralna. 
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2.2.4. Łączniki mechaniczne: 

– kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, 
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki 
dociskowe, dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, 

– profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt izolacji 
termicznej o frezowanych krawędziach. 

2.2.5. Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), 
zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana 
jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną. 

2.2.6. Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o 
gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie 

– masy akrylowe (polimerowe) – oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiały do 
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami 
elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni - jak w przypadku tynków mineralnych, 

2.2.8. Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub 
uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 

2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 

- profile cokołowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania 
dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych, 

- narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z 
ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

- listwy krawędziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków BSO z 
innymi materiałami (np. ościeżnicami), 

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin 
dylatacyjnych na powierzchni BSO, 

- taśmy uszczelniające - rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypełniania 
szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, 

- pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji termicznej, 

- siatka pancerna - siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania 
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu mechanicznym (np. do 
wysokości 2 m ponad poziomem terenu), 

- siatka do detali - siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do kształtowania 
detali elewacji (boniowanie, profile), 

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, obramienia, 
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwą zbrojoną i 
malowane, 

- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej), 
dostosowane do montażu z BSO. 
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Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej elementów. 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

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

- są właściwie oznakowane i opakowane, 

- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.4. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport). 

Podstawowe zasady przechowywania: 

- środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny 
z wytycznymi producenta, 

- materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres 
zgodny z wytycznymi producenta, 

- izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach zabezpieczonych 
przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 

- siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 
3 

3.2. Sprzęt do wykonywania BSO 

3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, 
stosowanych do robót elewacyjnych, 

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania 
mas, zapraw i klejów budowlanych, 

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, 
opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past, 

3.2.4. Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, 
szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety 
natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 
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3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi -szlifierki ręczne, piły 
ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 

3.2.6. Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów 
(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 

3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do 
modelowania powierzchni, 

3.2.8. Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 4 

4.2. Transport materiałów 

Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, 
aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji środków 
transportowych i przepisami ruchu drogowego. 

Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, 
wodnego i innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się 
prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, 
wciągniki, wózki. 

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. 
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy 
stosować: kliny, rozpory i bariery. 

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, 
amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 

5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 

- wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i prac 
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie powodujący 
powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych, 

- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie terenu 
budowy, 

- wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 
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- wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu (ewentualnie 
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach 
przeznaczonych do wykonania BSO, 

- wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki wewnętrzne i 
jastrychy, 

- wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 

Szyb windowy mocować poprzez klamry i słupy pionowe z profili zamkniętych wg projektu konstrukcyjnego 
kotwami chemicznymi. Ilość klamr wg załączonych rysunków oraz projektu wykonawczego. Na zamocowane 
klamry śrubami montować płyty OSB wodoodporne o gr 22mm. Na tak przygotowane podłoże przykleić oraz 
zakotwić wełnę mineralną o gr 20cm i wsp U=0,038. Całość przykryć siatką na kleju z tynkiem mineralnym 
zatartym w sposób identyczny jak tynk istniejący na budynku. Kolor tynku identyczny z istniejącym. Kolor 
zostanie potwierdzony przez komisję konserwatorską. 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 

- oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych (olejów 
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, 

- usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą), 

- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 

- w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw 
malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa 
(różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe 
ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza, 

- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 

- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych 
warunków atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, 
wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających 
przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy 
zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności 
powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu 
docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej. 

5.5.1. Gruntowanie podłoża 

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący na całą 
jego powierzchnię. 

5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej 

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż niej 
listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować także 
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profile i listwy w miejscach krawędzi BSO -zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą 
sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 

Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w postaci 
placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej 
powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie 
należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 

Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania 
(przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i 
wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – pianką uszczelniającą. Po 
związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. 
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać 
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość 
łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) 
– od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a 
następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 

5.5.3. Wykonanie detali elewacji 

W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, szczeliny 
dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, listew, 
profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. Na 
powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w 
nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy 
zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek 
gruntujący. 

5.5.6. Montaż elementów dekoracyjnych 

Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 

5.5.7. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie 

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej, niż po 
upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) 
nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami 
producenta systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową. Sposób wykonania 
tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 

6.2.1. Badania materiałów 
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Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących 
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, 
potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami 
powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST. 

6.2.2. Ocena podłoża 

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej SST. 

6.3. Badania w czasie robót 

Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo 
określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót 
zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 

6.3.1. Kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy 
gruntującej), równości powierzchni, 

6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na 
powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, 
ukształtowania detali elewacji - dylatacji, styków i połączeń, 

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, 
położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), 

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, 
wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, 
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych 
pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm, 

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w 
przypadku systemowego wymagania), 

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 

- tynku - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 

- malowania - pod względem jednolitości i koloru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczących 
robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoża, 

– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
do robót i w trakcie ich wykonywania. 
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Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy 
załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża 
nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej SST. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 

6.4.2. Opis badań odbiorowych 

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z zastosowaniem 
systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które 
powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a 
podane dalej w pkt. 10.1., a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z 
zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian” – wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 

M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla tynków o 
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania 
normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. 

Obowiązują także wymagania: 

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być 
większe niż 7 mm, 

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być większe niż 
10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać jednorodny 
i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, 
możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 7 

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 

7.2.1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian 
w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej 
krawędzi warstwy ocieplanej. 

7.2.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m2, 
doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach 
kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością 
ocieplenia. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z ewentualnym 
gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej 
gruntowanie. 
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Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić badania 
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. 

W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją 
techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. 

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

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

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką 
formę przewiduje. 

8.4. Odbiór końcowy (końcowy) 

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

Odbiór końcowy przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w 
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dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W takim 
przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego ocieplenia z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić 
je ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności ocieplenia, 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. Protokół odbioru 
końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym okresie oraz 
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór końcowy (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady 
w wykonanych robotach ociepleniowych. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 
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- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 

- ocenę i przygotowanie podłoża, 

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 

- wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów elewacyjnych, 
krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 

- gruntowanie podłoża, 

- przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili mocujących, wypełnienie 
ewentualnych nieszczelności, 

- szlifowanie powierzchni płyt, 

- mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych - zależnie od systemu i projektu robót 
ociepleniowych, 

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej, 

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementów 
dekoracyjnych (profili), 

- wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., 
wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem przed 
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp., 

- wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem połączeń w 
narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem 
przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem. 

- wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) - tynki, okładziny, 
ewent. malowanie, 

- usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczeń, 

- uporządkowanie terenu wykonywania prac, 

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i zgodnie z 
zaleceniami producenta, 

- likwidację stanowiska roboczego. 
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Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbędnych rusztowań 
mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów 
montażu, demontażu i pracy rusztowań, koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy 
ustalić w postanowieniach umownych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1.Normy i dokumenty 

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 

PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej. 

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania”. 

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

PN-93/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-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja”. 

PN-EN 13163:2009 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja”. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład. Wymagania, ocena zgodności. 

PN-81/B-30003 Cement murarski 15 

PN-86/B-30020 Wapno 

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

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

PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

PN-B-19306:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. Bloczki 

DIN 4109 Izolacyjność dźwiękowa w budownictwie 

DIN 18 195 Izolacje budowli 

Instrukcje producentów 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wydane przez ITB – Warszawa 2004r 
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ST.02.01.00 INSTALACJE WODNO-
KANALIZACYJNE 

https://ST.02.01.00
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1. WSTĘP 
Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
wodnych i kanalizacyjnych w ramach inwestycji z opisanej w punkcie 1.1 ogólnych warunków specyfikacji. 

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wykonania instalacji wodociągowej, hydrantowej (wewnętrznej wodociągowej instalacji 
przeciwpożarowej) i kanalizacyjnej. 

Uwaga: niniejsza specyfikacja może zawierać również wymagania w stosunku do elementów instalacji, które nie 
występują w projekcie. Wymagania te należy pominąć. 

Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
nowej instalacji wodociągowej, hydrantowej i kanalizacyjnej w obszarze stanowiącym przedmiot projektu. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

 montaż rurociągów, 
 montaż armatury, w tym armatury czerpalnej, 
 montaż i podłączenie urządzeń, 
 montaż i podłączenie przyborów sanitarnych, 
 badania instalacji, 
 zabezpieczenie antykorozyjne, 
 wykonanie izolacji termicznej i przeciwroszeniowej, 
 regulacja działania instalacji. 

Zakres ilościowy robót określają zestawienia stanowiące załącznik do niniejszej specyfikacji. 

Określenia podstawowe 

Instalacja wodociągowa 

Układ połączonych przewodów, armatury i rządzeń służący do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, 
spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać 
woda do spożycia przez ludzi. 

Woda do spożycia przez ludzi 

Woda spełniająca wymagania określone Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie 
wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Instalacja wodociągowa wody zimnej 

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej w części od wlotu sieci wodociągowej do budynku 
do punktów czerpalnych. 

Instalacja wodociągowa wody ciepłej 

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej w części od urządzenia do przygotowania ciepłej 
wody do punktów czerpalnych. 

Ciśnienie robocze instalacji 
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Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które nie może 
być przekroczone w żadnym punkcie instalacji aby zapewnić zachowanie zakładanej trwałości instalacji. 

Ciśnienie dopuszczalne instalacji 

Najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji. 

Ciśnienie próbne 

Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności. 

Ciśnienie nominalne 

Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 
20°C. 

Temperatura robocza 

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która nie 
może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji aby zapewnić zachowanie zakładanej trwałości instalacji. 

Ścieki 

Wody zużyte – w szczególności na cele bytowe, wody opadowe i roztopowe a także inne wody zanieczyszczone 
wymienione w art. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków. 

Ścieki bytowe 

Ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku 
ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie 
pochodzące z tych budynków. 

Ścieki opadowe lub roztopowe 

Wody powstające w wyniku opadów atmosferycznych, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, 
pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni. 

Ścieki czarne 

Ścieki zawierające fekalia i mocz. 

Ścieki szare 

Ścieki nie zawierające fekalia ani moczu. 

Instalacja kanalizacyjna 

Układ połączonych przewodów wraz z przyborami i urządzeniami sanitarnymi, i wpustami, umożliwiający 
odprowadzenie ścieków z budynku do przykanalika (przyłącza kanalizacyjnego). 

Podejście kanalizacyjne 

Przewód łączący przybór lub urządzenie sanitarne z pionem lub poziomem. 

Pion kanalizacyjny (przewód spustowy) 
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Pionowy przewód odprowadzający ścieki z przyborów i urządzeń sanitarnych do poziomu lub pionowy przewód 
odprowadzający wody opadowe i roztopowe z rynien, i/lub wpustów dachowych, i balkonowych do poziomu lub 
bezpośrednio na powierzchnię terenu. 

Poziom kanalizacyjny (przewód odpływowy) 

Przewód odprowadzający ścieki, ułożony ze spadkiem w obrębie budynku lub poza budynkiem w ziemi, do 
którego podłączone są piony oraz przybory i urządzenia sanitarne na najniższej kondygnacji, albo piony ścieków 
opadowych i roztopowych. 

Odsadzka 

Część pionu kanalizacyjnego odchylona od kierunku pionowego. 

Czyszczak (rewizja) 

Element szczelnie zamykany umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu kanalizacyjnego. 

Przewód wentylacyjny 

Przewód doprowadzający powietrze do instalacji, zapobiegający powstawaniu podciśnienia w instalacji 
kanalizacji grawitacyjnej. 

Pion wentylacyjny 

Przedłużenie pionu kanalizacyjnego na odcinku od najwyższego podejścia kanalizacyjnego do wywiewki 
kanalizacyjnej zlokalizowanej ponad dachem. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane a także normami i dokumentami określonymi w punkcie 0 niniejszej specyfikacji. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów i urządzeń przez inne 
materiały/urządzenia o porównywalnych charakterystykach technicznych i trwałości. Wszelkie zmiany 
i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiałów i urządzeń, potrzebnych do wykonania instalacji wraz 
z ich odpowiednim magazynowaniem, oraz zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń, wraz z 
wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszącymi potrzebnymi do właściwego wykonania instalacji, ich 
uruchomienia, doprowadzenia do założonych parametrów pracy oraz umożliwiającymi właściwe 
funkcjonowanie i obsługę instalacji. 

Zakres ten obejmuje w szczególności, lecz nie jedynie: 

(Nie wszystkie elementy podanego poniżej zakresu występują we wszystkich rodzajach instalacji). 

1. Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót. 
2. Demontaż, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny 

montaż elementów instalacji, które mogłyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac po 
zainstalowaniu odnośnych elementów instalacji. 

3. Kontrolę istniejących linii rzędnych wysokościowych, oraz kontrolę wymiarów podawanych na 
rysunkach z wymiarami występującymi w naturze. 

4. Przeprowadzenie wymaganych prób i odbiorów instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników. 
5. Płukanie/czyszczenie i napełnienie instalacji odpowiednimi mediami. 
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6. Wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów 
Inwestorowi (w szczególności pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, wilgotności, 
poziomów głośności oraz analiz wody). 

7. Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, korektę parametrów i oprogramowania systemu 
automatycznej regulacji na podstawie pomiarów parametrów działających instalacji sanitarnych, 
doprowadzenie instalacji do osiągnięcia wymaganych parametrów pracy). 

8. Przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie władze lub 
instytucje. 

9. Przeprowadzenie odbiorów instalacji dla odpowiednich władz lub instytucji. 
10. Współpracę i pomoc przy wszelkich próbach wymaganych przy realizacji, np. w trakcie wyposażania 

wzorcowych pomieszczeń. 
11. Przedstawienie, na żądanie Inwestora lub jego służb, do zatwierdzenia próbek stosowanych materiałów, 

wyposażenia instalacyjnego i elementów instalacji, jeżeli jest to wymagane przygotowanie 
i wyposażenie pokoju próbek. 

12. Udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych. 
13. Uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostałych branż w 

fazie przygotowania i realizacji budowy. 
14. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworów 

/przebić, do przeprowadzenia instalacji, w ścianach żelbetowych do wielkości 200 x 200 mm /lub Ø200 
mm, oraz odpowiednich otworów w ścianach niekonstrukcyjnych. 

15. Wykonywanie konstrukcji lub podestów montażowych pod wszelkie urządzenia mechaniczne 
zlokalizowane w pomieszczeniach oraz konstrukcji wsporczych pod urządzenia i instalację na dachu 
budynku, i w szybach instalacyjnych. Prace te muszą być prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem 
budowlanym oraz wykonawcami poszczególnych robót budowlano-konstrukcyjnych. 

16. Wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuką 
budowlaną. 

17. Wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, a także aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami 
wykonywania tego typu przejść (odpowiedni sposób montażu klap ppoż. na kanałach wentylacyjnych, 
wykonanie specjalnych przejść przewodów instalacji grzewczych, chłodniczych, wodnych 
i kanalizacyjnych, etc.). 

18. Montaż odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań 
spowodowanych pracą instalacji sanitarnych takich jak: obudowy i osłony tłumiące, tłumiki dźwięku, 
podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podkładki tłumiące, łączniki elastyczne przewodów rurowych 
i kanałów wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i tłumiące w miejscach 
styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urządzeń i elementów 
instalacji sanitarnych, (w szczególności takich jak centrale wentylacyjne, aparaty grzewczo-
wentylacyjne, kurtyny powietrzne, klimakonwektory wentylatorowe, agregaty chłodnicze, wentylatory, 
pompy, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązań ograniczających rozprzestrzenianie drgań i 
hałasu, Wszelkie punkty styku instalacji z konstrukcją budynku muszą być wykonane w sposób 
uniemożliwiający powstawanie hałasu i przenoszenie drgań z instalacji na budynek. 

19. Wykonanie otworów służących do okresowego czyszczenia kanałów wentylacyjnych zlokalizowanych 
w miejscach umożliwiających sprawne czyszczenie kanałów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

20. Instalację armatury, osprzętu i wyposażenia dodatkowego obejmującego w szczególności zawory, tuleje 
zanurzeniowe do montażu czujników, czujników (temperatury, ciśnienia, etc.) urządzenia pomiarowe i 
wskazujące (termometry, manometry, etc.), montaż zaworów automatycznej regulacji, armatury i 
urządzeń zabezpieczających (zawory bezpieczeństwa, reduktory ciśnienia, naczynia wzbiorcze), 
elementów równoważących sieci przewodów jak przepustnice, zawory równoważące, etc. , przejścia 
przez przegrody budowlane, atestowane przejścia przez oddzielenia przeciwpożarowe, itp. 

21. Oznaczenie wszystkich rurociągów i przewodów wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer 
instalacji, medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldów oraz naklejenie strzałek wskazujących 
kierunek przepływu w przewodach. 

22. Przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich 
protokołów dokumentujących szkolenie. 

23. Gwarancję prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów w całym 
okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji długoterminowej producentów urządzeń. 

24. Dokumentowanie na bieżąco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego, znajdującym się stale w 
biurze budowy, wszelkich odstępstw od projektu i uzupełniających informacji dotyczących instalacji 
(np. rzeczywistej lokalizacji osprzętu wymagającego obsługi w stropach podwieszonych). 

25. Dokumentację powykonawczą i instrukcję obsługi i eksploatacji instalacji obejmujące w szczególności: 
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a. Opis instalacji uwzględniający wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Projektu 
Wykonawczego 

b. Rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutów i schematów) sporządzone na podstawie 
egzemplarza Projektu Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami (patrz. p. 24), 
przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie urządzeń oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie 
osprzętu (w szczególności elementów odcinających i regulacyjnych) a także aktualne wielkości 
(przepływ, moc, typ urządzenia, etc.), 

c. Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywistości materiałów i urządzeń, 
d. Pełną listę (zawierającą dane adresowe) dostawców (producentów) urządzeń zainstalowanych w 

obiekcie oraz dostawców części zamiennych, 
e. Schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi punktami pomiarowymi (w 

szczególności przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanałach wentylacyjnych i zaworami 
równoważącymi z króćcami pomiarowymi na przewodach rurowych) z podanymi rzeczywistymi 
nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przepływami, 

f. Atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementów 
instalacji, w stosunku do których jest wymóg dostarczenia takich dokumentów, 

g. Plan przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji, zarówno wykonywanych przez 
obsługę techniczną budynku jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi 
odnośnych serwisów), 

26. Zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposób trwały i 
oprawionych schematów wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami 
wszystkich urządzeń, głównej armatury, osprzętu kanałów wentylacyjnych (przepustnice, tłumiki) oraz 
wszystkich klap przeciwpożarowych przy pomocy szyldów grawerowanych w dwuwarstwowym 
tworzywie sztucznym, 

Ważne: Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja obsługi i eksploatacji oraz wszystkie pozostałe przekazywane 
dokumenty powinny zostać przekazane w języku polskim, w formie spójnych opracowań o czytelnej strukturze 
opatrzonych spisami treści i opisami umożliwiającymi jednoznaczne określenie zawartości poszczególnych 
elementów tych opracowań oraz ich łatwe odnalezienie i jednoznaczną identyfikację. W żadnym wypadku 
instrukcja obsługi instalacji nie może się ograniczać do zbioru instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie świadectwa dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca powinien 
przed zastosowaniem wyrobu uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien 
być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

Przewody 

1. Piony i poziomy kanalizacyjne należy wykonać rur PVC, PP, żeliwnych lub kamionkowych 
2. Podejścia kanalizacyjne do przyborów zlokalizowane ponad podłogą kondygnacji nadziemnych należy 

wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych, kielichowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu lub z 
polietylenu, z kompletem materiałów uszczelniających i montażowych. Połączenia uszczelniane przy 
pomocy pierścienia gumowego o odpowiedniej średnicy. Bosy koniec, sfazowany pod kątem 15..20° należy 
wsuwać do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej, tak aby odległość między nim a podstawą kielicha 
wynosiła 0,5..1,0 cm. 

3. Przewody kanalizacyjne prowadzone w płycie fundamentowej i/lub pod posadzką najniższej kondygnacji 
należy wykonać z rur i kształtek kielichowych, klasy S z PVC U, żeliwnych bądź kamionkowych 

4. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji za pomocą firmowych systemów zamocowań. Należy 
stosować obejmy do rur z wkładkami z gumy profilowanej, o konstrukcji zapewniającej odizolowanie 
przewodów od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i 
przegrodach budowlanych. Obejmy uchwytów powinny mocować rury kielichowe pod kielichem. 

5. Mocowanie pionów u podstawy w sposób zabezpieczający przed powstawaniem uszkodzeń 
spowodowanych energią przepływających ścieków. 

6. Wszystkie elementy podwieszeń i zamocowań przewodów żeliwnych w wykonaniu ocynkowanym. 
Mocowanie podejść kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego w zależności od lokalizacji przy pomocy 
firmowych obejm z tworzywa sztucznego lub obejm stalowych, ocynkowanych. Na przewodach 
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spustowych (pionach) należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe (w 
postaci obejmy do rur w wykonaniu ciężkim, do punktów stałych), zapewniające przenoszenie obciążeń. 
Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie. Przewody spustowe 
powinny być wyposażone w rewizje służące do czyszczenia przewodów. Czyszczaki na pionach należy 
zastosować na najniższej kondygnacji oraz w miejscach, w których występuje zagrożenie zatkania 
przewodów. Czyszczaki powinny mieć szczelne zamknięcia, umożliwiające łatwą eksploatację, lecz 
utrudniające dostęp osobom niepowołanym. Przewody kanalizacyjne poziome należy również wyposażyć w 
rewizje usytuowane w odpowiednich miejscach. Dodatkowo należy zainstalować czyszczaki przy wyjściach 
przykanalików, jeśli nie zostały na nich zainstalowane studnie rewizyjne (patrz projekt sieci zewnętrznych). 

7. Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) należy wykonać za pomocą trójników o kącie 
rozwarcia nie większym niż 45%. Nie dopuszcza się stosowania czwórników na przewodach poziomych. 

8. Instalację wody zimnej i ciepłej i cyrkulacji należy wykonać z rur i kształtek, posiadających wymagane 
atesty. Przewody należy zaizolować izolacją termiczną i wyposażyć w armaturę zaporową, regulacyjną, 
zabezpieczającą, zwrotną, odwadniającą, etc., i komplet materiałów montażowych i uszczelniających. 

9. Połączenia gwintowe w/w kształtek należy uszczelniać przy użyciu elastycznej taśmy teflonowej, przędzy z 
konopi lub past uszczelniających. Przewody należy zabezpieczyć przed powstawaniem nadmiernych 
naprężeń spowodowanych wydłużeniami termicznymi zgodnie z wytycznymi producenta przewodów (np. 
przez zastosowanie odpowiednich kompensatorów lub samokompensację). 

10. Przewody instalacji hydrantowej, przewody stalowe wody zimnej (wszystkie przewody instalacji 
wodociągowej wykorzystywanej także do celów przeciwpożarowych oraz odcinki wspólne instalacji 
wodociągowej i hydrantowej) należy wykonać z rur stalowych, instalacyjnych, średnich, ocynkowanych, 
spełniających wymagania co najmniej PN-74/H-74200, a dla średnic powyżej DN80 PN-80/H-74219, 
łączonych przy pomocy ocynkowanych łączników gwintowanych z żeliwa ciągliwego, o połączeniach 
uszczelnianych przy użyciu elastycznej taśmy teflonowej, przędzy z konopi lub past uszczelniających lub na 
połączenia kołnierzowe. Kształtki ocynkowane z żeliwa ciągliwego. 

11. Przewody z tworzyw sztucznych przy przejściach przez stropy i ściany będące oddzieleniami 
przeciwpożarowymi, należy wyposażyć w kołnierze pęczniejące, kasety, lub/i masy ochronne dla małych 
średnic przewodów. 

12. Przyłącza instalacyjne do budynku, przechodzące przez ścianę zewnętrzną należy wyposażyć w tuleje 
gazoszczelne. 

13. Przewody stalowe przy przejściach przez stropy i ściany stref pożarowych uszczelnić masami 
ogniochronnymi zgodnie z aprobatą producenta. 

Izolacja i ogrzewanie przewodów. 

1. Izolację akustyczną rurociągów kanalizacyjnych należy wykonać z mat izolacyjnych akustycznych 
przeznaczonych do izolacji akustycznej i izolacji hałasu materiałowego grubości min. 17 mm, nie 
zawierających ołowiu. Mocowanie przy pomocy taśmy samoprzylepnej. Izolację akustyczno-
przeciwroszeniową instalacji kanalizacji deszczowej w obszarach, w których występuje niebezpieczeństwo 
wykraplania pary wodnej na powierzchni przewodów i kształtek kanalizacji deszczowej należy wykonać z 
mat izolacyjnych przeznaczonych do izolacji akustycznej i izolacji hałasu materiałowego grubości min. 17 
mm, nie zawierających ołowiu, przewidzianych przez producenta także do wykonywania izolacji 
przeciwroszeniowej. 

2. Wszystkie przewody wodne z tworzywa sztucznego (zarówno wody zimnej, wody ciepłej jak i cyrkulacji) 
należy zaizolować termicznie elastyczną izolacją z wytłaczanego polietylenu o zamkniętej strukturze 
komórkowej. Grubość izolacji: 30 mm. Izolację należy wykonać z użyciem firmowych materiałów 
montażowych i akcesoriów. Montaż izolacji należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. 

3. Przewody stalowe wody zimnej oraz przewody instalacji hydrantowej w których w warunkach normalnej 
eksploatacji (poza przypadkiem użycia hydrantów) występuje przepływ wody należy zaizolować izolacją 

4. Przewody wodne i kanalizacyjne (w tym kanalizacji deszczowej) prowadzone poza budynkiem, w 
obszarach, w których mogą być narażone na działanie ujemnych temperatur należy wyposażyć 
w ogrzewanie elektrycznym kablem grzejnym. Ogrzewanie przewodów należy zainstalować pod izolacją. 

Armatura instalacyjna i urządzenia 

1. Zawory odcinające na przewodach wodnych z tworzywa sztucznego w pomieszczeniach technicznych i w 
przestrzeni stropu podwieszonego grzybkowe, przelotowe, proste, systemowe (firmowe zawory dostarczane 
przez producenta rur łączone z przewodami przez zgrzewanie), dla średnic, dla których nie są produkowane 
zawory systemowe: zawory grzybkowe, mosiężne, chromowane, o połączeniach gwintowanych z 
wyposażeniem dodatkowym: dwuzłączkami gwintowanymi mosiężnymi, chromowanymi. Z kompletem 
materiałów montażowych i uszczelniających. 

2. Zawory u podstaw pionów wodnych jak wyżej lecz dodatkowo z korkiem i kurkiem spustowym. 
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3. Na przewodach z rur ocynkowanych zawory odcinające grzybkowe (korpus żeliwny, ocynkowany), o 
połączeniach kołnierzowych, do wody pitnej i na potrzeby gospodarcze. Z przeciwkołnierzami 
gwintowanymi, żeliwnymi, ocynkowanymi, uszczelkami z materiału dopuszczonego do stosowania dla 
wody pitnej i na potrzeby gospodarcze, śrubami, nakrętkami, z kompletem materiałów montażowych i 
uszczelniających. 

4. Na przewodach wodnych o średnicy ponad 2” zasuwy lub zawory grzybkowe o połączeniach 
kołnierzowych, do wody pitnej i na potrzeby gospodarcze. Z przeciwkołnierzami mosiężnymi, uszczelkami 
z materiału dopuszczonego do stosowania dla wody pitnej i na potrzeby gospodarcze, śrubami, nakrętkami, 
z kompletem materiałów montażowych i uszczelniających. 

5. Na przewodach z rur ocynkowanych zawory zwrotne międzkołnierzowe lub zawory zwrotne z korpusem 
żeliwnym, ocynkowanym, o połączeniach gwintowanych, z dwuzłączkami gwintowanymi z żeliwa 
ciągliwego, ocynkowanymi oraz kompletem materiałów uszczelniających i montażowych. 

6. Jako zwory termostatyczne do cyrkulacji ciepłej wody należy stosować zawory śrubunkowe. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym wynikającym z 
technologii prowadzenia robót. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem CE. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy transporcie i magazynowaniu 
należy stosować się do wymagań i wytycznych producentów materiałów i urządzeń. 

Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek 
należy unikać ich zanieczyszczenia. 

Armatura i przybory sanitarne 

Przewóz armatury czerpalnej i przyborów sanitarnych („biały montaż”) powinien odbywać się krytymi środkami 
transportu w oryginalnych opakowaniach producenta. 

Dostarczoną na budowę armaturę należy sprawdzić na szczelność. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze 
należy składować w magazynach zamkniętych. 

Izolacja termiczna i zimnochronna 

 Materiały przeznaczone do wykonania izolacji powinny być przewożone krytymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

 Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i 
suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten 
nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

 Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a 
odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się 
w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne 

 Wszelkie prace należy prowadzić na podstawie Projektu Wykonawczego, zgodnie z Prawem Budowlanym, 
“Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi 
obowiązującymi przepisami, odnośnymi normami, i innymi dokumentami wskazanymi w punkcie 0 
niniejszej specyfikacji oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem wymaganej dokładności montażu 
i ostrożności. 
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 W czasie prac należy zapewnić spełnienie wymagań przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów 
sanitarnych, przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, przepisów dotyczących pracy przy 
urządzeniach elektrycznych, etc. 

 Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych 
i/lub Certyfikatów Zgodności wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie prace mogą być 
prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami. 

 W wypadku prac montażowych obejmujących instalacje o szczególnym przeznaczeniu wykonywać je może 
tylko personel posiadający udokumentowane uprawnienia do montażu takich instalacji (np. samonośne 
kanały instalacji oddymiającej lub izolacje ogniowe). 

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani zanieczyszczenia 
montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku. Wszelkie otwarte zakończenia przewodów 
należy na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami. Należy dopilnować, aby wnętrze przewodów 
wolne było od wszelkich zanieczyszczeń lub ciał obcych. 

 Wszelkie elementy instalacji, które mogą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio zabezpieczyć 
lub czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować i przechować do czasu 
ponownego montażu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. 

 Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy odpowiednio do rodzaju przewodu 
uszczelnić oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów. 

 Przejścia wszelkich przewodów przez oddzielenia przeciwpożarowe należy wykonać zgodne z 
wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Zastosowane elementy muszą posiadać odpowiednie aktualne 
certyfikaty, atesty i/lub dopuszczenia dla danego rodzaju przewodu oraz muszą być zainstalowane zgodnie z 
warunkami określonymi w tych certyfikatach (atestach, dopuszczeniach). 

 Wykonawca jest zobowiązany do wydania wytycznych o wielkości i usytuowaniu fundamentów i wylewek 
pod konkretne, zastosowane w instalacjach urządzenia instalacyjne w terminie umożliwiającym wykonanie 
ich przez wykonawcę budowlanego. 

 Wszelkie elementy instalacji należy mocować i podwieszać na odpowiednich atestowanych zamocowaniach 
i podwieszeniach zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku w sposób uniemożliwiający 
zerwanie instalacji w wypadku pożaru. 

 Wszelkie przewody prowadzone w bruzdach należy zabezpieczyć przed tarciem powierzchni przewodów o 
ścianki bruzd przy pomocy specjalnych węży ochronnych. 

 Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku należy w czasie robót na bieżąco sprawdzać w naturze. 
 Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi powłokami 

wykończeniowymi (w tym w szczególności przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje 
wsporcze, etc.), niezależnie od pokrycia odpowiednią powłoką zabezpieczającą, należy pokryć powłoką 
malarską w kolorze wskazanym przez Architekta (różne kolory w różnych obszarach i w odniesieniu do 
różnych instalacji). Należy zastosować powłoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, 
zapewniające odpowiednią trwałość oraz estetykę instalacji. 

 Materiały, z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. 

 Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej 
właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 

 Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok 
ochronnych. 

 Szczelność połączeń urządzeń i elementów z przewodami powinna odpowiadać wymaganiom szczelności 
tych przewodów. 

 Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjno-klimatyzacyjnych w celu ich obsługi, 
konserwacji lub wymiany. 

 Zamocowanie urządzeń i elementów być wykonane z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z 
pracami konserwacyjnymi. 

 Urządzenia i elementy wentylacyjno-klimatyzacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją 
producenta. 

 Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej powinny mieć dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie. 

Montaż rurociągów 

 Montaż rurociągów należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 7 „Warunki 
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” i Zeszyt 12 „Warunki techniczne wykonania i 
odbioru instalacji kanalizacyjnych”, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych” wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 
oraz zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta systemu. 
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 Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru). 

 Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). 
Rur pękniętych, lub w inny sposób uszkodzonych, nie wolno używać. 

 Przewody instalacji hydrantowej należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą 
atestowanych uchwytów lub wsporników, przeznaczonych do instalacji zabezpieczenia przeciwpożarowego. 
Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie 
od przegród budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań, i hałasów w przewodach, i 
przegrodach budowlanych. 

 Przewody instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej należy mocować do elementów konstrukcji budynku za 
pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i 
trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się 
drgań, i hałasów w przewodach, i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu 
należy stosować przekładki elastyczne (nie dotyczy punktów stałych). 

 Poziome rurociągi instalacji hydrantowej i wodociągowej należy prowadzić – ze spadkiem wynoszącym co 
najmniej 0,3% – w kierunku odwodnień. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami 
zabezpieczającymi odwodnienie całego pionu. 

 W miejscach przejść przewodów przez ściany, stropy i fundamenty nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. 
Wypełnienie powinno zapewnić jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być 
większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przy przejściu przez dylatację tuleje wykonać z rur 
stalowych, a przestrzeń między przewodem a tuleją wypełnić wełną mineralną lub innym materiałem 
izolacyjnym, np. odpowiednim silikonem. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia 
pożarowego należy wykonać za pomocą odpowiednich, atestowanych tulei zabezpieczających. 

 Przejścia przez izolacje przeciwwodne należy wykonać jako szczelne, z użyciem kołnierzy zaciskowych 
(przejścia rur i wpustów podłogowych). 

 Przejścia przewodów przez ściany zewnętrzne należy wykonać jako przejścia gazoszczelne. 
Montaż przyborów sanitarnych, armatury i urządzeń 

 Montaż przyborów sanitarnych, armatury i osprzętu powinien być wykonany zgodnie z instrukcjami 
producenta i dostawcy. 

 Przybory sanitarne należy montować na stelażach montażowych przystosowanych do montaży w ściankach 
gipsowo-kartonowych. Montaż stelaży powinien być wykonany zgodnie z wytycznymi producenta. 

 Wsporniki i uchwyty należy osadzać w przegrodzie budowlanej w sposób trwały. 
 Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
 Urządzenia powinny być instalowane zgodnie z dokumentacją techniczną i dokumentacją techniczno – 

ruchową (DTR) producenta lub dostawcy. Wszystkie urządzenia powinny być ustawione w położeniu 
wymaganym przez DTR producentów poszczególnych urządzeń. Urządzenia wymagające okresowej 
regulacji lub konserwacji powinny być montowane z uwzględnieniem łatwego dostępu i obsługi w tym 
zakresie. 

 Armaturę sieci przewodów należy łączyć z rurami za pomocą połączeń gwintowanych rozłącznych 
(półśrubunki). 

 Oznaczenie kierunku przepływu na armaturze powinno być zgodne z kierunkiem przepływu wody. 
 Armaturę należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji 

i kontroli. 
 Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji. 
 Podłączenie armatury czerpalnej stojącej należy wykonać poprzez kątowe zawory odcinające (chromowane) 

z filtrami. 
Badania i uruchomienie instalacji 

 Instalacja przed zakryciem, i wykonaniem izolacji przewodów muszą być poddane próbie szczelności. 
 Próbę szczelności instalacji kanalizacji należy przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi 

COBRTI Instal Zeszyt 12 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”. 
 Próby szczelności (próby ciśnieniowe) instalacji hydrantowej i wodociągowej należy wykonać zgodnie z 

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II „Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”, Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i 
odbioru instalacji wodociągowych” i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
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sztucznych” wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 
oraz zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta systemu. 

 Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) 
kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą i dokładnie odpowietrzyć. 

 Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
Wykonanie izolacji termicznej i zimnochronnej 

 Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania 
oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

 Otuliny izolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. 
W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej 
warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

 Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych 
narzędzi. 

 Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej 
więcej niż o –5 do +10 mm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej, hydrantowej i kanalizacyjnej 

powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 
zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wodociągowych”, i Zeszyt 12 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
kanalizacyjnych” oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 
wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Każda 
dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 

 Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać 
za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

 Wewnętrzną kontrolę robót podczas wykonywania prac powinna przeprowadzać firma wykonawcza we 
własnym zakresie. Kontrolę z ramienia Inwestora przeprowadzać będzie inspektor nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT – 00 „Wymaganie ogólne”. 

Jednostki obmiarów robót ; 

 m. (metr) - wykonanej i odebranej instalacji, rur ochronnych. 
 kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych urządzeń. 
 szt. (sztuk) - zawory odcinające, zwrotne, regulacyjne, równoważące, uchwyty mocujące, armatura 
 r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robót ręcznych i mechanicznych. 
 m2 (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych malowań rurociągów i izolacji. 
 m-g (motogodziny) - praca transportu, 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji, należy dokonać zgodnie z Warunkami technicznymi 

COBRTI Instal Zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” i Zeszyt 12 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”, „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polską Korporację Techniki 
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. 

 Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
 przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
 bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku 

minimalnych spadków odcinków poziomych. 
 uruchomienie 

 Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność 
robót i elementów do prawidłowego montażu. 

 Odbioru robót zanikających należy dokonywać na bieżąco, pozostałe roboty częściowo lub po zakończeniu 
całości. 

 Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 
technicznego instalacji. 

 Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania 

robót, 
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 Dziennik budowy, 
 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 

materiałów), 
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
 protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
 zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 
 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
 aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
 protokoły badań szczelności instalacji. 

 Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przepisy 

 USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków. (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747). 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. Nr 72/01 poz. 1133). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

Normy 

 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

 PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

 PN-H-97051:1970 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. 
Ogólne wytyczne. 

 PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 5: Montaż i badania, 
instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji. 

 PN -B-02421: 2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej. 
 PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
Dokumenty 

 Warunki techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
wodociągowych” – Warszawa 2003. 

 Warunki techniczne COBRTI Instal Zeszyt 12 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
kanalizacyjnych” – Warszawa 2006. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydane przez Polską 
Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. 
– Warszawa 1994r. 

https://PN-81/B-10700.00
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ST.02.02.00 INSTALACJE GRZEWCZE 

kod CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

https://ST.02.02.00
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1. WSTĘP 

Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
grzewczych w ramach inwestycji z opisanej w punkcie 1.1 ogólnych warunków specyfikacji. 
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wykonania instalacji grzewczej. 
Uwaga: niniejsza specyfikacja może zawierać również wymagania w stosunku do elementów instalacji, które nie 
występują w projekcie. Wymagania te należy pominąć. 
Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
nowej instalacji grzewczej w obszarze stanowiącym przedmiot projektu. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

 montaż rurociągów, 

 montaż armatury, 

 montaż urządzeń, 

 badania instalacji, 

 zabezpieczenie antykorozyjne, 

 wykonanie izolacji termicznej i przeciwroszeniowej, 

 regulacja działania instalacji. 

Zakres ilościowy robót określają zestawienia stanowiące załącznik do niniejszej specyfikacji. 
Określenia podstawowe 
Instalacja grzewcza wodna 
Układ połączonych przewodów napełnionych wodą instalacyjną, wraz z armaturą, pompami obiegowymi i 
innymi urządzeniami (w tym grzejnikami, konwektorami i klimakonwektorami wentylatorowymi, 
wymiennikami do przygotowania wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi, naczyniami wzbiorczymi itp.), 
podłączona do źródła ciepła. 
Instalacja grzewcza systemu zamkniętego 
Instalacja grzewcza, w której przestrzeń wodna (zład) nie ma swobodnego połączenia z atmosferą. 
Instalacja centralnego ogrzewania wodna 
Instalacja stanowiąca część lub całość instalacji grzewczej wodnej, służąca do rozprowadzenia wody 
instalacyjnej do grzejników, konwektorów, klimakonwektorów wentylatorowych i lub układów ogrzewania 
podłogowego w pomieszczeniach obsługiwanego obiektu, w celu ogrzewania tych pomieszczeń. 
Instalacja ciepła technologicznego wodna 
Instalacja stanowiąca część lub całość instalacji grzewczej wodnej, służąca do rozprowadzenia wody 
instalacyjnej do nagrzewnic wentylacyjnych. 
Woda instalacyjna 
Woda lub wodny roztwór substancji obniżających temperaturę zamarzania wody i/lub substancji 
zapobiegających korozji służący do napełniania instalacji grzewczej (czynnik grzewczy). 
Ciśnienie robocze instalacji 
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas krążenia czynnika grzewczego) przewidziane w 
dokumentacji projektowej, które nie może być przekroczone w żadnym punkcie instalacji aby zapewnić 
zachowanie zakładanej trwałości instalacji. 
Ciśnienie dopuszczalne instalacji 
Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krążenia) w najniższym punkcie 
instalacji. 
Ciśnienie próbne 
Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności. 
Ciśnienie nominalne 
Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 
20°C. 
Temperatura robocza 
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która nie 
może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji aby zapewnić zachowanie zakładanej trwałości instalacji. 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane a także normami i dokumentami określonymi w punkcie 0 niniejszej specyfikacji. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów i urządzeń przez inne 
materiały/urządzenia o porównywalnych charakterystykach technicznych i trwałości. Wszelkie zmiany 
i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiałów i urządzeń, potrzebnych do wykonania instalacji wraz 
z ich odpowiednim magazynowaniem, oraz zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń, wraz z 
wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszącymi potrzebnymi do właściwego wykonania instalacji, ich 
uruchomienia, doprowadzenia do założonych parametrów pracy oraz umożliwiającymi właściwe 
funkcjonowanie i obsługę instalacji. 
Zakres ten obejmuje w szczególności, lecz nie jedynie: 
(Nie wszystkie elementy podanego poniżej zakresu występują we wszystkich rodzajach instalacji). 

27. Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót. 

28. Demontaż, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny 

montaż elementów instalacji, które mogłyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac po 

zainstalowaniu odnośnych elementów instalacji. 

29. Kontrolę istniejących linii rzędnych wysokościowych, oraz kontrolę wymiarów podawanych na 

rysunkach z wymiarami występującymi w naturze. 

30. Przeprowadzenie wymaganych prób i odbiorów instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników. 

31. Płukanie/czyszczenie i napełnienie instalacji odpowiednimi mediami. 

32. Wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów 

Inwestorowi (w szczególności pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, wilgotności, 

poziomów głośności oraz analiz wody). 

33. Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, korektę parametrów i oprogramowania systemu 

automatycznej regulacji na podstawie pomiarów parametrów działających instalacji sanitarnych, 

doprowadzenie instalacji do osiągnięcia wymaganych parametrów pracy). 

34. Przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie władze lub 

instytucje. 

35. Przeprowadzenie odbiorów instalacji dla odpowiednich władz lub instytucji. 

36. Współpracę i pomoc przy wszelkich próbach wymaganych przy realizacji, np. w trakcie wyposażania 

wzorcowych pomieszczeń. 

37. Przedstawienie, na żądanie Inwestora lub jego służb, do zatwierdzenia próbek stosowanych materiałów, 

wyposażenia instalacyjnego i elementów instalacji, jeżeli jest to wymagane przygotowanie 

i wyposażenie pokoju próbek. 

38. Udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych. 

39. Uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostałych branż w 

fazie przygotowania i realizacji budowy. 

40. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworów 

/przebić, do przeprowadzenia instalacji, w ścianach żelbetowych do wielkości 200 x 200 mm /lub Ø200 

mm, oraz odpowiednich otworów w ścianach niekonstrukcyjnych. 

41. Wykonywanie konstrukcji lub podestów montażowych pod wszelkie urządzenia mechaniczne 

zlokalizowane w pomieszczeniach oraz konstrukcji wsporczych pod urządzenia i instalację na dachu 

budynku, i w szybach instalacyjnych. Prace te muszą być prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem 



           
       

          
        

         
           

 
  

 

 

      

            

 

             

         

            

          

          

            

         

           

           

         

         

         

            

         

          

          

            

           

          

        

           

         

            

           

    

          

   

            

       

             

           

         

             

           

 

           

           

       

STWIOR dla inwestycji p.n.: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY MUZEUM 
ETNOGRAFICZNEGO Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, NISKOPRĄDOWĄ, WOD-KAN, WENTYLACJĄ 
MECHANICZNĄ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. BUDOWA CIĄGU PIESZO – JEZDNEGO ORAZ 

NAZIEMNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ ZEWNĘTRZNĄ, WEWETRZNĄ: 
ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ NA DZIAŁCE NR 1/31, 

OBR. 70 PODGÓRZE PRZY UL. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO 29 W KRAKOWIE 

strona 267 

budowlanym oraz wykonawcami poszczególnych robót budowlano-konstrukcyjnych. 

42. Wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuką 

budowlaną. 

43. Wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, a także aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami 

wykonywania tego typu przejść (odpowiedni sposób montażu klap ppoż. na kanałach wentylacyjnych, 

wykonanie specjalnych przejść przewodów instalacji grzewczych, wodnych i kanalizacyjnych, etc.). 

44. Montaż odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań 

spowodowanych pracą instalacji sanitarnych takich jak: obudowy i osłony tłumiące, tłumiki dźwięku, 

podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podkładki tłumiące, łączniki elastyczne przewodów rurowych 

i kanałów wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i tłumiące w miejscach 

styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urządzeń i elementów 

instalacji sanitarnych, (w szczególności takich jak centrale wentylacyjne, aparaty grzewczo-

wentylacyjne, kurtyny powietrzne, klimakonwektory wentylatorowe, wentylatory, pompy, etc.) oraz 

zastosowanie odpowiednich rozwiązań ograniczających rozprzestrzenianie drgań i hałasu, Wszelkie 

punkty styku instalacji z konstrukcją budynku muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający 

powstawanie hałasu i przenoszenie drgań z instalacji na budynek. 

45. Wykonanie otworów służących do okresowego czyszczenia kanałów wentylacyjnych zlokalizowanych 

w miejscach umożliwiających sprawne czyszczenie kanałów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

46. Instalację armatury, osprzętu i wyposażenia dodatkowego obejmującego w szczególności zawory, tuleje 

zanurzeniowe do montażu czujników, czujników (temperatury, ciśnienia, etc.) urządzenia pomiarowe i 

wskazujące (termometry, manometry, etc.), montaż zaworów automatycznej regulacji, armatury i 

urządzeń zabezpieczających (zawory bezpieczeństwa, reduktory ciśnienia, naczynia wzbiorcze), 

elementów równoważących sieci przewodów jak przepustnice, zawory równoważące, etc. , przejścia 

przez przegrody budowlane, atestowane przejścia przez oddzielenia przeciwpożarowe, itp. 

47. Oznaczenie wszystkich rurociągów i przewodów wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer 

instalacji, medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldów oraz naklejenie strzałek wskazujących 

kierunek przepływu w przewodach. 

48. Przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich 

protokołów dokumentujących szkolenie. 

49. Gwarancję prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów w całym 

okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji długoterminowej producentów urządzeń. 

50. Dokumentowanie na bieżąco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego, znajdującym się stale w 

biurze budowy, wszelkich odstępstw od projektu i uzupełniających informacji dotyczących instalacji 

(np. rzeczywistej lokalizacji osprzętu wymagającego obsługi w stropach podwieszonych). 

51. Dokumentację powykonawczą i instrukcję obsługi i eksploatacji instalacji obejmujące w szczególności: 

h. Opis instalacji uwzględniający wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Projektu 

Wykonawczego 

i. Rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutów i schematów) sporządzone na podstawie 

egzemplarza Projektu Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami (patrz. p. 24), 

przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie urządzeń oraz prowadzenie przewodów 
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i usytuowanie osprzętu (w szczególności elementów odcinających i regulacyjnych) a także 

aktualne wielkości (przepływ, moc, typ urządzenia, etc.), 

j. Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywistości materiałów i urządzeń, 

k. Pełną listę (zawierającą dane adresowe) dostawców (producentów) urządzeń zainstalowanych 

w obiekcie oraz dostawców części zamiennych, 

l. Schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi punktami pomiarowymi (w 

szczególności przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanałach wentylacyjnych i 

zaworami równoważącymi z króćcami pomiarowymi na przewodach rurowych) z podanymi 

rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przepływami, 

m. Atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych 

elementów instalacji, w stosunku do których jest wymóg dostarczenia takich dokumentów, 

n. Plan przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji, zarówno wykonywanych 

przez obsługę techniczną budynku jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi 

adresowymi odnośnych serwisów), 

52. Zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposób trwały i 

oprawionych schematów wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami 

wszystkich urządzeń, głównej armatury, osprzętu kanałów wentylacyjnych (przepustnice, tłumiki) oraz 

wszystkich klap przeciwpożarowych przy pomocy szyldów grawerowanych w dwuwarstwowym 

tworzywie sztucznym, 

Ważne: Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja obsługi i eksploatacji oraz wszystkie pozostałe przekazywane 
dokumenty powinny zostać przekazane w języku polskim, w formie spójnych opracowań o czytelnej strukturze 
opatrzonych spisami treści i opisami umożliwiającymi jednoznaczne określenie zawartości poszczególnych 
elementów tych opracowań oraz ich łatwe odnalezienie i jednoznaczną identyfikację. W żadnym wypadku 
instrukcja obsługi instalacji nie może się ograniczać do zbioru instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie świadectwa dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca powinien 
przed zastosowaniem wyrobu uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien 
być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Przewody 

 Instalację centralnego ogrzewania z rur z sieciowanego polietylenu z warstwą antydyfuzyjną w rurze 

osłonowej (peszlu). Rury należy łączyć przez zacisk. 

 Instalację centralnego ogrzewania z rur stalowych średnich czarnych bez szwu wg. normy PN-H-74219. 

 Instalację ciepła technologicznego z rur stalowych średnich czarnych bez szwu wg. normy 

PN-H-74219. 

 Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 

wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

 Rury i kształtki powinny posiadać atest huty oraz świadectwo odbioru jakościowego przez Ośrodek 

Badań Jakości Wyrobów Hutniczych „ZETOM”. 

Izolacja termiczna 
Izolację ciepłochronną rurociągów grzewczych należy wykonać z wełny mineralnej zbrojonej folią aluminiową 
o następującej grubości: 

 przewody zasilające i powrotne o średnicy Dn 200 - gr. 50mm, 

 przewody zasilające i powrotne o średnicy Dn150 - gr. 45mm, 
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 przewody zasilające i powrotne o średnicy Dn80÷ Dn125 - gr. 40mm, 

 przewody zasilające i powrotne o średnicy Dn32÷ Dn65 - gr. 30mm, 

 przewody zasilające i powrotne o średnicy Dn15÷Dn25 - gr. 20mm, 

 przewody prowadzone w obszarach nieogrzewanych w izolacji 50 mm, z ogrzewaniem elektrycznym 

kablem grzejnym samoregulującym o mocy 15 W/m.b. 

Izolacje muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
Ważne: należy upewnić się, że substancje stosowane przy wykonywaniu izolacji (w szczególności klej do 
izolacji) nie są agresywne w stosunku do powłoki antykorozyjnej przewodów. 
Izolacja cieplna 
Izolację zimnochronną rurociągów i armatury instalacji należy wykonać w formie otuliny izolacyjnej. Otuliny 
muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez Centralny 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
Ważne: należy upewnić się, że substancje stosowane przy wykonywaniu izolacji (w szczególności klej do 
izolacji) nie są agresywne w stosunku do powłoki antykorozyjnej przewodów. 
Materiały do wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych 
Materiały do wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych powinny odpowiadać wymaganiom określonym w 
normach przedmiotowych. 
Wodne urządzenia grzewcze, grzewczo-chłodzące 

 Jako grzejniki radiatorowe należy stosować grzejniki stalowe płytowe z elementami konwekcyjnymi z 

podłączeniem od dołu lub z boku, montowane na ścianie, powierzchnie boczne obudowane osłonami, 

powierzchnia górna przykryta osłoną typu grill. 

 Jako grzejniki konwektorowe należy stosować: 

o grzejniki kanałowe podłogowe z konwekcją swobodną lub oraz wymuszoną wentylatorami, w 

kanale podłogowym z blachy stalowej ocynkowanej. Z kratką maskującą, zaworem 

z siłownikiem termoelektrycznym, sterowaniem prędkością wentylatora w wypadku 

konwektorów wentylatorowych (patrz projekt automatyki budynku) oraz śrubunkiem 

odcinającym na powrocie. Kratka maskująca ciągła na całej długości pomieszczenia, kolor i 

materiał wg wytycznych Architekta. 

o Grzejniki stalowe z ożebrowaniem konwencyjnym stojące na nóżkach, powierzchnie boczne 

obudowane osłonami, powierzchnia górna przykryta osłoną typu grill. Podłączenia od dołu lub 

z boku. Z siłownikiem termoelektrycznym, sterowaniem prędkością wentylatora w wypadku 

konwektorów wentylatorowych (patrz projekt automatyki budynku) oraz śrubunkiem 

odcinającym na powrocie. 

 Jako klimakonwektory należy stosować klimakonwektory dwu- czterorurowe do montażu poziomego z 

przyłączeniowymi wężykami elastycznymi, tacką ociekową, kompletem zaworów z siłownikiem 

termoelektrycznym, sterowaniem prędkością wentylatora (patrz projekt automatyki budynku) i 

kompletem śrubunków odcinających na powrocie oraz z kompletem materiałów montażowych. 

Wymagane ciśnienie akustyczne przy obliczeniowej mocy zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

zestawieniach ilościowych, w opisie technicznym i/lub na rysunkach. 

 Jako aparaty grzewczo-wentylacyjne należy stosować aparaty grzewczo-wentylacyjne montowane do 

stropu w pomieszczeniach technicznych. Wraz z kompletami automatyki: sterownikiem, puszką 

przyłączeniową, termostatem pomieszczeniowym lub podłączeniem do systemu automatycznej 

regulacji (zgodnie z projektem automatyki budynku), wyłącznikiem serwisowym oraz zaworami 

spustowymi, odpowietrzeniami i kompletem materiałów montażowych. 

 jako kurtyny powietrzne wodne należy stosować kurtyny powietrzne z kompletem automatycznej 
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regulacji, w tym: czujnikiem radarowym lub czujnikiem drzwiowym uruchamiającym kurtynę, 

sterownikiem, puszką przyłączeniową, termostatem pomieszczeniowym lub podłączeniem do systemu 

automatycznej regulacji (zgodnie z projektem automatyki budynku), wyłącznikiem serwisowym oraz 

zaworami spustowymi, odpowietrzeniami i kompletem materiałów montażowych. 

Elektryczne urządzenia grzewcze 
 Jako grzejniki elektryczne należy stosować grzejniki elektryczne montowane na ścianie z 

zabezpieczeniem przed przegrzaniem poprzez bezpiecznik temperaturowy, z termostatem z płynną 

regulacją temperatury lub bez termostatu, w wypadku sterowania bezpośrednio z instalacji 

automatycznej regulacji (patrz projekt automatyki budynku), wraz z kompletem materiałów 

montażowych. 

 Jako grzejniki łazienkowe należy stosować grzejniki łazienkowe elektryczne (przystosowane, z 

elektronicznym regulatorem temperatury i kompletem materiałów montażowych. Grzejniki wyposażone 

w podwójną ochronę przecieporażeniową kl.II, wykonanie bryzgoszczelne IP24 

 Jako promienniki niskotemperaturowe należy stosować promienniki wyposażone w komplet sterowania 

i materiałów montażowych. 

 Jako kurtyny powietrzne elektryczne należy stosować kurtyny powietrzne z nagrzewnicą elektryczną, z 

kompletem automatycznej regulacji, w tym: czujnikiem radarowym lub czujnikiem drzwiowym 

uruchamiającym kurtynę, sterownikiem, puszką przyłączeniową, termostatem pomieszczeniowym lub 

podłączeniem do systemu automatycznej regulacji (zgodnie z projektem automatyki budynku), 

wyłącznikiem serwisowym oraz zaworami spustowymi, odpowietrzeniami i kompletem materiałów 

montażowych. 

 Jako elektryczne ogrzewanie podłogowe należy zastosować gotowe do układania elementy grzejne 

wyprodukowane zgodnie z normą PN EN 60335-2-96. Elementy te składają się z przewodu grzejnego 

przymocowanego do siatki z włókna szklanego, położonej na izolacji termicznej (twardy styropian o 

gęstości min. 20kg/m3 lub twarda wełna mineralna), wraz z rurką instalacyjną do przewodów 

przyłączeniowych, czujnika temperatury i puszką instalacyjną do regulatora temperatury. 

Armatura 
 Przy grzejnikach płytowych należy instalować zawory termostatyczne oraz zawory (śrubunki) 

grzejnikowe powrotne odtwarzalną nastawą wstępną lub zawory wbudowane w grzejniki 

przystosowane do montażu głowicy termostatycznej. 

 Jako zawory odcinające należy stosować: 

 zawory o średnicach DN15 do DN50 - zawory śrubunkowe, kulowe 

 zawory o średnicach od DN65 – przepustnice motylkowe, międzykołnierzowe, 

 Jako zawory preregulacyjne należy stosować: 

 zawory o średnicach DN15 do DN50 - zawory grzybkowe, śrubunkowe, 

 zawory o średnicach od DN65 – zawory grzybkowe, kołnierzowe. 

 Jako zawory zwrotne należy stosować: 

 zawory o średnicach DN15 do DN50 zawory śrubunkowe, grzybkowe, sprężynowe 

 zawory o średnicach od DN65 – zawory międzykołnierzowe, spężynowe 

 Jako regulatory różnicy ciśnienia należy stosować: 

 regulatory o średnicach DN15 do DN50 - regulatory śrubunkowe 
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 regulatory o średnicach od DN65 - regulatory kołnierzowe 

 Jako zwory termostatyczne do cyrkulacji ciepłej wody należy stosować zawory śrubunkowe. 

Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać wymaganiom odpowiednich 
norm, a w ich braku – warunkom technicznym. Aparatura kontrolno-pomiarowa powinna mieć ważne cechy 
legalizacyjne. 
Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej powinna odpowiadać wymaganej dokładności odczytu, a jej zakres 
powinien przekraczać wartość roboczą mierzonego parametru. Termometry szklane powinny mieć działkę 
elementarną nie większą niż 1°C, a manometry średnicę tarczy nie mniejszą niż 10 cm. 
Armatura powinna być wyposażona w komplet materiałów montażowych, w tym uszczelnień, kołnierzy, śrub i 
nakrętek lub w złączki gwintowe rozłączne. 
Pompy 
Pompy normowe, jednostopniowe, niskociśnieniowe, wirowe z kołnierzowo przymocowanym wspornikiem 
łożysk i czopem wału dla elastycznie sprzęgniętego napędu, na płycie podstawowej do montażu na 
fundamencie. Spiralny korpus z żeliwa z osiowym króćcem ssawnym i promieniowym, skierowanym do góry 
króćcem ciśnieniowym oraz odlanymi łapami mocującymi. Uszczelnienie wału dławnicowe. 
Dla mniejszych wysokości podnoszenia i przepływów w instalacjach grzewczych, pompy obiegowe pojedyncze 
i bliźniacze wirowe, jednostopniowe, typu “In-line” z położonymi przeciwlegle króćcami o jednakowej 
średnicy, z mokrym wirnikiem silnika, bezdławnicowe i bezobsługowe. Zależnie od średnicy, z przyłączami 
gwintowanymi lub kołnierzowymi. Ciśnienie nominalne pracy PN10 (PN16) bar. 
Dla większych wysokości podnoszenia i przepływów w instalacjach grzewczych oraz wszystkie pompy w 
instalacjach: pompy pojedyncze i podwójne wirowe, jednostopniowe, typu „in-line” z położonymi przeciwlegle 
króćcami o jednakowej średnicy, z suchym wirnikiem silnika, z rozdzielonym układem hydraulicznym 
i napędowym, z niewymagającym konserwacji mechanicznym uszczelnieniem czołowym wału. Ciśnienie 
nominalne pracy PN16 bar. Zakres temperatur: od -15ºC do +140ºC. 
Pompy do mieszanki glikolowo wodnej oraz wody lodowej w wykonaniu umożliwiającym ciągłą pracę w 
zakresie temperatur czynnika do +5OC, przy temperaturze otoczenia powyżej 30 OC i wysokiej wilgotności 
(zabezpieczone przed wykraplaniem pary wodnej na elementach pompy). 
Naczynie wzbiorcze 
Jako naczynie wzbiorcze należy zastosować kompaktowe urządzenie do stabilizacji ciśnienia, odgazowywania i 
uzupełniania ubytków wody w obiegach wody grzewczej, wyposażone w pompę, zawór przelewowy i zawór 
bezpieczeństwa do zabezpieczenia zbiorników. Jednostka sterująca na obracanej płycie, orurowanie i pełne 
okablowanie, kabel przyłączeniowy (l=5,0m), wtyczka z uziemieniem, zawory odcinające zabezpieczone od 
strony wodnej, sterowanie mikroprocesorowe w pełni zautomatyzowane z dowolnym ustawieniem parametrów, 
zegar czasu rzeczywistego, pamięć błędów i parametrów, wyświetlacz tekstowy ciśnieniami poziomu istotnych 
meldunków o pracy i zakłóceniach, schemat funkcyjny z diodami LED, wyjście bezpotencjałowe dla zbiorczej 
sygnalizacji zakłóceń interfejs do przesyłu danych. 
Stabilizacja ciśnienia w granicach ± 0,2 bar z kontrolą pompy. Optymalne odgazowywanie z cyklami 
odgazowywania stałego, cyklicznego i wybiegowego. 
Kontrolowane uzupełnianie, automatyczne zatrzymanie i meldunek przy przekroczeniu czasu napełniania i/lub 
liczby cykli. Możliwość analizy sygnału z wodomierza kontaktowego. 
Zbiornik podstawowy – membranowe naczynie do systemu stabilizacji ciśnienia, bezciśnieniowy, woda bez 
kontaktu z atmosferą, ze stali, woda w wymiennej membranie butylowej , zawór bezpieczeństwa i 
odpowietrzenie. Zbiornik stający na przyspawanych nogach z rurek lub kątowników stalowych, wraz z 
przetwornikiem pomiarowym do pomiaru poziomu. 
Odmulacz ( separator zanieczyszczeń) 
Jako separator zanieczyszczeń należy zastosować separator o korpusie wykonanym ze stali węglowej o 
konstrukcji umożliwiającej na szybkie i stałe usuwanie zanieczyszczeń bez przerywania pracy systemu, 
gromadząc zanieczyszczenia poza strumieniem przepływu. Usuwanie zanieczyszczeń poprzez zawór 
odszlamiający w dolnej części urządzenia. 

Ogrzewanie elektryczne rur 
Rurociągi i armaturę instalacji biegnącą w przestrzeniach nieogrzewanych należy zabezpieczyć kablem 
grzejnym. 
Płaszcz ochronny 
Rurociągi i armaturę instalacji zabezpieczone izolacją należy w pomieszczeniach technicznych oraz w miejscach 
narażonych na uszkodzenia do wysokości 2,0m zabezpieczyć płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
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Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym wynikającym z 
technologii prowadzenia robót. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem CE. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w 
wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą 
zaciskanie się zawiesia na wiązce. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas 
transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
Urządzenia grzewcze 
Transport urządzeń grzewczych powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie urządzeń 
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane urządzenia jednego typu 
i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu 
nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie urządzeń. Dopuszcza się transportowanie urządzeń w 
fabrycznych opakowaniach luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem. 
Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w 
magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinna być dostarczona w 
oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w 
magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
Izolacja termiczna 
 Materiały przeznaczone do wykonania izolacji powinny być przewożone krytymi środkami transportu w 

sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

 Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i 

suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten 

nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

 Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a 

odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się 

w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne 
 Wszelkie prace należy prowadzić na podstawie Projektu Wykonawczego, zgodnie z Prawem Budowlanym, 

“Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi 

obowiązującymi przepisami, odnośnymi normami, i innymi dokumentami wskazanymi w punkcie 0 

niniejszej specyfikacji oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem wymaganej dokładności montażu 

i ostrożności. 

 W czasie prac należy zapewnić spełnienie wymagań przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów 

sanitarnych, przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, przepisów dotyczących pracy przy 

urządzeniach elektrycznych, etc. 

 Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych 

i/lub Certyfikatów Zgodności wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie prace mogą być 

prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami. 

 W wypadku prac montażowych obejmujących instalacje o szczególnym przeznaczeniu wykonywać je może 

tylko personel posiadający udokumentowane uprawnienia do montażu takich instalacji (np. samonośne 

kanały instalacji oddymiającej lub izolacje ogniowe). 

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani zanieczyszczenia 
montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku. Wszelkie otwarte zakończenia przewodów 



           
       

          
        

         
           

 
  

 

 

            
        

             

               

      

            

        

           

         

              

        

               

           

    

            

          

     

             

       

                

            

          

           

               

           

      

             

      

          

    

              

 

            

  

              

   

             

  

           

 

           

  

STWIOR dla inwestycji p.n.: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY MUZEUM 
ETNOGRAFICZNEGO Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, NISKOPRĄDOWĄ, WOD-KAN, WENTYLACJĄ 
MECHANICZNĄ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. BUDOWA CIĄGU PIESZO – JEZDNEGO ORAZ 

NAZIEMNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ ZEWNĘTRZNĄ, WEWETRZNĄ: 
ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ NA DZIAŁCE NR 1/31, 

OBR. 70 PODGÓRZE PRZY UL. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO 29 W KRAKOWIE 

strona 273 

należy na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami. Należy dopilnować, aby wnętrze przewodów 
wolne było od wszelkich zanieczyszczeń lub ciał obcych. 
 Wszelkie elementy instalacji, które mogą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio zabezpieczyć 

lub czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować i przechować do czasu 

ponownego montażu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. 

 Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy odpowiednio do rodzaju przewodu 

uszczelnić oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów. 

 Przejścia wszelkich przewodów przez oddzielenia przeciwpożarowe należy wykonać zgodne z 

wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Zastosowane elementy muszą posiadać odpowiednie aktualne 

certyfikaty, atesty i/lub dopuszczenia dla danego rodzaju przewodu oraz muszą być zainstalowane zgodnie z 

warunkami określonymi w tych certyfikatach (atestach, dopuszczeniach). 

 Wykonawca jest zobowiązany do wydania wytycznych o wielkości i usytuowaniu fundamentów i wylewek 

pod konkretne, zastosowane w instalacjach urządzenia instalacyjne w terminie umożliwiającym wykonanie 

ich przez wykonawcę budowlanego. 

 Wszelkie elementy instalacji należy mocować i podwieszać na odpowiednich atestowanych zamocowaniach 

i podwieszeniach zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku w sposób uniemożliwiający 

zerwanie instalacji w wypadku pożaru. 

 Wszelkie przewody prowadzone w bruzdach należy zabezpieczyć przed tarciem powierzchni przewodów o 

ścianki bruzd przy pomocy specjalnych węży ochronnych. 

 Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku należy w czasie robót na bieżąco sprawdzać w naturze. 

 Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi powłokami 

wykończeniowymi (w tym w szczególności przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje 

wsporcze, etc.), niezależnie od pokrycia odpowiednią powłoką zabezpieczającą, należy pokryć powłoką 

malarską w kolorze wskazanym przez Architekta (różne kolory w różnych obszarach i w odniesieniu do 

różnych instalacji). Należy zastosować powłoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, 

zapewniające odpowiednią trwałość oraz estetykę instalacji. 

 Materiały, z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. 

 Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej 

właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 

 Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok 

ochronnych. 

 Szczelność połączeń urządzeń i elementów z przewodami powinna odpowiadać wymaganiom szczelności 

tych przewodów. 

 Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjno-klimatyzacyjnych w celu ich obsługi, 

konserwacji lub wymiany. 

 Zamocowanie urządzeń i elementów być wykonane z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z 

pracami konserwacyjnymi. 

 Urządzenia i elementy wentylacyjno-klimatyzacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją 

producenta. 

 Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej powinny mieć dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 
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Montaż rurociągów 
 Rurociągi łączone będą przez spawane. Wymagania ogólne dla połączeń spawanych są określone w tomie 

III „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 

 Dopuszcza się montaż rurociągów za pomocą złączy ruchomych umożliwiających przejmowanie wydłużeń 

termicznych. Dostawca tego systemu każdorazowo potwierdzi obliczeniowo dobór złączy ( ich ilość i 

rozstaw). 

 Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 

wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 

betonowej i muru). 

 Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 

uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). 

Rur pękniętych, lub w inny sposób uszkodzonych, nie wolno używać. 

 Kolejność wykonywania robót: 

 wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

 przecinanie rur, 

 założenie tulei ochronnych, 

 ułożenie rur z wykonaniem spawania sczepnego, 

 spawanie połączeń. 

 Rurociągi powinny spoczywać na podporach ruchomych. Punkty stałe powinny być wykonane tak, aby 

możliwa była kompensacja wydłużeń cieplnych przewodów. 

 Rurociągi poziome należy prowadzić – ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% – w kierunku źródła 

ciepła/chłodu. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowietrzenie 

i odwodnienie całego pionu. 

 W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia 

przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą 

rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno 

zapewnić jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od 

grubości ściany lub stropu. Przy przejściu przez dylatację tuleje wykonać z rur stalowych, a przestrzeń 

między przewodem a tuleją wypełnić wełną mineralną lub innym materiałem izolacyjnym, np. 

odpowiednim silikonem. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy 

wykonać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

 Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m, 

przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do 

rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości poziomego ramienia co najmniej 1,5 m, 

wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów. 

 Rurociągi łączone będą z armaturą gwintowaną oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi za pomocą 

połączeń gwintowanych, z zastosowaniem kształtek. Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte 

i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez 

nakręcenie złączki. Połączenia gwintowane uszczelnić za pomocą konopi lub pasty. 

 Niezbędne do montażu rurociągów stalowych kolana i łuki o średnicy do 32 mm należy wykonać za pomocą 



           
       

          
        

         
           

 
  

 

 

          

              

    

   
             

            

     

              

      

            

           

          

    

     

      

   

      

            

             

      

               

            

            

    

             

          

             

 

    

     

      

   

      

              

       

       

       

        

              

             

           

STWIOR dla inwestycji p.n.: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY MUZEUM 
ETNOGRAFICZNEGO Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, NISKOPRĄDOWĄ, WOD-KAN, WENTYLACJĄ 
MECHANICZNĄ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. BUDOWA CIĄGU PIESZO – JEZDNEGO ORAZ 

NAZIEMNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ ZEWNĘTRZNĄ, WEWETRZNĄ: 
ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ NA DZIAŁCE NR 1/31, 

OBR. 70 PODGÓRZE PRZY UL. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO 29 W KRAKOWIE 

strona 275 

gięcia rur. Dla wyższych średnic zamontować gotowe kolana lub łuki. 

 Montaż rur powinien odbywać się we współpracy z wykonawcą oświetlenia z uwzględnieniem opraw 

oświetleniowych oraz uwag architektów. 

Montaż urządzeń grzewczych 
 Montaż urządzeń grzewczych powinien być prowadzony zgodne z instrukcjami producenta i dostawcy. 

 Klimakonwektory i grzewczo-chłodzące montowane mogą być na suficie w przestrzeni stropu 

podwieszonego, oraz pod stropem pomieszczeń. 

 Urządzenia te należy przytwierdzać do stropu konstrukcyjnego i ściany za pomocą uchwytów, wsporników 

i/lub zawiesi oferowanych przez producenta urządzeń. 

 Klimakonwektory wieszane przy ścianie oraz w przestrzeni stropów podwieszonych montować w 

płaszczyźnie ściany lub wnęki z uwzględnieniem możliwości odpowietrzenia i odprowadzenia skroplin. 

Wsporniki i uchwyty osadzać w przegrodzie budowlanej w sposób trwały. 

 Kolejność wykonywania robót: 

 wyznaczenie miejsca zamontowania zawiesi, 

 wykonanie otworów i osadzenie zawiesi, 

 zawieszenie urządzeń, 

 podłączenie urządzeń do rur przyłącznych. 

 Urządzenia należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, urządzenie 

należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane 

dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 

 Podłączenia do urządzenia powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z urządzeniem i skręceniu 

złączek nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne jest gięcie gałązki połączonej z urządzeniem, 

podgrzewanie urządzenia, np. palnikiem, a także inne działania mogące powodować deformację urządzenia 

lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 

 Montaż urządzeń instalowanych w przestrzeni stropu podwieszonego powinien odbywać się we współpracy 

z wykonawcą oświetlenia, z uwzględnieniem opraw oświetleniowych i uwag architektów. 

 Grzejniki radiatorowe i konwektorowe mogą być montowane przy ścianach i/lub w kanałach 

podpodłogowych. 

 Kolejność wykonywania robót: 

 wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 

 wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 

 zawieszenie urządzeń, 

 podłączenie urządzeń do rur przyłącznych. 

 Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub 

wnęki/ kanału podpodłogowego, zapewniając możliwość odpowietrzenia grzejnika. 

 Minimalne odstępy grzejnika od elementów budowlanych: 

 od ściany za grzejnikiem – 5cm 

 od podłogi i od parapetu - 12cm. 

 od bocznej ściany od strony, z której nie jest zamontowana armatura – 15cm 

 od bocznej ściany od strony, z której jest zamontowana armatura – 25cm 

 Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania 
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uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, urządzenie 

powinno być zapakowane. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, urządzenie należy w inny sposób 

zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu 

wszystkich prac wykończeniowych. 

 Gałązki podłączeniowe do grzejników powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu i skręceniu 

złączek w urządzeniu nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować 

deformację urządzeń lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 

Montaż armatury i osprzętu 
 Montaż armatury i osprzętu powinien być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

 Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 

 Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych oraz zaciskowych 

z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty 

uszczelniającej. 

 Kolejność wykonywania robót: 

 - sprawdzenie działania zaworu, 

 - nagwintowanie końcówek, 

 - wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 

uszczelniającym, 

 - skręcenie połączenia. 

 Kierunek przepływu wody instalacyjnej musi być zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

 Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono 

było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś przewodu. 

 Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo 

dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 

 Armatura na przewodach powinna być mocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu 

odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć. Zawory grzejnikowe połączone 

bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego zamocowania. 

 Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na gałęziach powinna być 

zainstalowana w takim położeniu, aby przy napełnianiu instalacji woda napływała „pod grzybek”. Nie 

dotyczy to zaworów z przepływem wody w obu kierunkach. 

 Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach pionów 

przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu) dla umożliwienia opróżniania 

poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. 

 Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-/B-02420:1991 jako odpowietrzenie miejscowe przy 

pomocy odpowietrzników automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyższych punktach 

instalacji. Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy. 

 Na manometrze należy oznaczyć czerwona kreską najwyższe dopuszczalne ciśnienie robocze instalacji. 

Badania i uruchomienie instalacji 

 Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem 

izolacji przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

 Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) 
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kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić 

wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-C-04607:1993 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania 

i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. 

 Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 

 Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy przeprowadzić dla 

każdego zładu oddzielnie. 

 Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C. 

 Próbę szczelności każdej z należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

instalacji ogrzewczych Zeszyt 6”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. 

Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia 

ciśnienia maksymalnego. 

 Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany 

ciśnienia o 0,1 bara. Powinien być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. 

 Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków 

ani roszenia. 

 Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 

 Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności instalacji grzewczych należy przeprowadzić próbę na gorąco, 

poprzedzoną co najmniej 72-godzinną pracą instalacji podczas której niezbędne uzupełnienie wody w 

zładzie nie przekroczy 0.1% pojemności zładu. 

Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych 
 Po wykonaniu prób wszystkie rurociągi stalowe należy zabezpieczyć przed korozją. 

 Zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 „Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni 

stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne”,: podłoże należy przygotować do malowania 

poprzez oczyszczenie do osiągnięcia drugiego stopnia czystości wg PN-70/H-97050 „Ochrona przed 

korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania”. 

 Wyszczególnienie kolejnych warstw powłoki malarskiej: 

 1 × farba olejno-żywiczna do gruntowania, przeciwrdzewna cynkowa 60%, szara metaliczna 

(cynkol) o symbolu 221-004-950, 

 2 × emalia ftalowa ogólnego stosowania aluminiowa o symbolu 3161-000-850. 

 Wyroby malarskie należy przygotowywać i stosować zgodnie z instrukcją producenta oraz normą PN-79/H-

97070 „Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowane. Ogólne wytyczne”. Należy sprawdzić, czy wyroby 

posiadają atest producenta oraz czy termin gwarancji nie został przekroczony. 

 Przed położeniem farby podkładowej oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania należy 

odkurzyć i odtłuścić. Maksymalny odstęp czasu między oczyszczeniem i zagruntowaniem wynosi 6 godzin. 

Przygotowując farbę do malowania należy usunąć ewentualny kożuch, dokładnie ją wymieszać, używając 

benzyny do lakierów – rozcieńczyć do lepkości roboczej oraz przefiltrować. Czas schnięcia poszczególnych 

warstw wynosi 48 godzin. Grubość powłoki malarskiej powinna wynosić 90 m. 

 Z uwagi na zawartość w farbach składników palnych i toksycznych, podczas malowania należy przestrzegać 

obowiązujących przepisów ppoż i bhp, szczególnie przy pracy w pomieszczeniach zamkniętych. 

Wykonanie izolacji termicznej 
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 Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 

szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania 

oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

 Otuliny izolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. 

W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej 

warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

 Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych 

narzędzi. 

 Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej 

więcej niż o –5 do +10 mm. 

6. Kontrola jakości robót 

 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji grzewczej powinna być przeprowadzona w 

czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6”. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona 

w świadectwo kontroli jakości producenta. 

 Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 

robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać 

za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

 Wewnętrzną kontrolę robót podczas wykonywania prac powinna przeprowadzać firma wykonawcza we 

własnym zakresie. Kontrolę z ramienia Inwestora przeprowadzać będzie inspektor nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawcę i Inżyniera 
Kontraktu. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
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. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do rejestru obmiarów. 
Jednostki obmiarów robót ; 

 m. (metr) - wykonanej i odebranej instalacji wody lodowej, rur ochronnych. 

 kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych urządzeń grzewczych, klimakonwektorów, rozdzielaczy co. 

 szt. (sztuk) - zawory odcinające, zwrotne, regulacyjne, równoważące, uchwyty mocujące, 

 r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robót ręcznych i mechanicznych. 

 m2 (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych malowań rurociągów i izolacji. 

 m-g (motogodziny) - praca transportu, 

W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania instalacji, 
w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, 
otwory w elementach budynku, przejścia i przepusty instalacyjne, materiały i elementy montażowe 
i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia 
miejsca robót, kształtki, elementy łączące i dostosowujące, osprzęt, filtry, tłumiki dźwięku i drgań, klapy 
przeciwpożarowe, atestowane przejścia instalacyjne przez oddzielenia pożarowe, zasilanie elektryczne, 
wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały eksploatacyjne potrzebne do 
rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub 
innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji. 
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Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na 
koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. 
Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości poszczególnych elementów instalacji zawarte 
w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkości nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za właściwe parametry instalacji i odpowiednią ilość poszczególnych części składowych 
instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczególnych elementów instalacji jest spełnienie wymagań posta-
wionych poszczególnym instalacjom (zapewnienie standardów jakościowych i ilościowych określonych 
w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora). 
Przy określaniu cen urządzeń i części składowych instalacji oraz wartości robót należy uwzględnić możliwość 
zwiększenia wydajności urządzeń o 5%. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji, należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6”. oraz normą PN-64/B-10400. 

 Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

 przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

 bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku 

minimalnych spadków odcinków poziomych. 

 uruchomienie 

 Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność 

robót i elementów do prawidłowego montażu. 

 Odbioru robót zanikających należy dokonywać na bieżąco, pozostałe roboty częściowo lub po zakończeniu 

całości. 

 Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 

technicznego instalacji. 

 Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania 

robót, 

 Dziennik budowy, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 

materiałów), 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

 aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

 protokoły badań szczelności instalacji. 

 Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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Normy 
 PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania odbiorcze. 

 PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania odbiorcze”. 

 PN–C-04607:1993 „Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 

wody”. 

 PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 

 PN-H-97051:1970 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. 

Ogólne wytyczne. 

 PN-H-97070:1979 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowane. Ogólne wytyczne. 

 PN-EN ISO 12944-1 do 8: 2001 „Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich”. 

 PN-B-10400:1964 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania 

i badania techniczne przy odbiorze”. 

 PN-B-02414:1999. „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 

 PN-B-02415:1991. „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 

ciepłowniczych. Wymagania”. 

 PN-B-02420:1991. „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”. 

 PN-M-75003:1990 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 

 PN-M-75009:1991. „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania 

i badania”. 

 PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 

 PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”. 

 BN–8864–13:1975 „Centralne ogrzewanie. Odstępy grzejników od elementów budowlanych” 

Dokumenty 
 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji grzewczych. Tom 6 Cobrti Instal, Warszawa 

2003. 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” – wydawca Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994r. 
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ST.02.03.00 INSTALACJA WENTYLACJI i 
KLIMATYZACJI 

Kod CPV 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

https://ST.02.03.00
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1. WSTĘP 

Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
wentylacji i klimatyzacji w ramach inwestycji z opisanej w punkcie 1.1 ogólnych warunków specyfikacji. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

Uwaga: niniejsza specyfikacja może zawierać również wymagania w stosunku do elementów instalacji, które nie 
występują w projekcie. Wymagania te należy pominąć. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
nowej instalacji wentylacji i klimatyzacji w obszarze stanowiącym przedmiot Projektu. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

 montaż kanałów wentylacyjnych, 

 montaż nawiewników, wywiewników, klap pożarowych, tłumików hałasu i elementów regulacyjnych, 

 montaż central wentylacyjnych i wentylatorów, 

 badania instalacji, 

 wykonanie izolacji paroszczelnej, termicznej i pożarowej, 

 rozruch instalacji, 

 regulacja działania instalacji. 

Zakres ilościowy robót określają zestawienia stanowiące załącznik do niniejszej specyfikacji. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Instalacja wentylacji 

Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza. 

1.4.2. Uzdatnianie powietrza 

Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mające na celu zmianę jednej lub kilku wielkości 
charakteryzujących stan i jakość powietrza. 

1.4.3. Ogrzewanie powietrza 

Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury. 

1.4.4. Chłodzenie powietrza 

Uzdatnianie powietrza polegające osuszaniu i na obniżaniu jego temperatury. 

1.4.5. Wentylator 

Urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch. 

1.4.6. Filtracja powietrza 

Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub ciekłych. 
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1.4.7. Odzyskiwanie ciepłą lub/i wilgoci 

Wykorzystanie ciepłą lub/i wilgoci odpadowej z procesów technologicznych lub zawartej w powietrzu 
wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło lub/i wilgoć przez instalację wentylacyjną. 

1.4.8. Czerpnia wentylacyjna 

Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne. 

1.4.9. Wyrzutnia wentylacyjna 

Element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz. 

1.4.10. Filtr powietrza 

Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych. 

1.4.11. Nagrzewnica powietrza 

Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza. 

1.4.12. Chłodnica powietrza 

Przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza. 

1.4.13. Wymiennik odzysku ciepła lub/i wilgoci 

Urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła lub/i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zużytego do 
strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie. 

1.4.14. Osuszacz powietrza 

Urządzenie przeznaczone do zmniejszania zawartości wilgoci w powietrzu. 

1.4.15. Odkraplacz 

Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumień powietrza z nawilżacza 
powietrza lub z powierzchni chłodnicy. 

1.4.16. Przewód wentylacyjny 

Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą 
przepływa powietrze. 

1.4.17. Przepustnica 

Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny pozwalający na zamknięcie lub 
na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu. 

1.4.18. Tłumik hałasu 

Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenie hałasu 
przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów. 

1.4.19. Nawiewnik 

Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni. 

1.4.20. Wywiewnik 

Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 

1.4.21. Okap 

Element instalacji odciągu miejscowego umieszczony bezpośrednio nad źródłem wydzielania zanieczyszczeń 
powietrza. 
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1.4.22. Klapa pożarowa 

Zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema strefami pożarowymi) przeznaczony 
do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy do drugiej. 

1.4.23. Aparat grzewczo-wentylacyjny 

Urządzenie składające się z filtra, nagrzewnicy i wentylatora umieszczonych we wspólnej obudowie i 
przeznaczone do nawiewania mieszaniny powietrza zewnętrznego i wewnętrznego lub do ogrzewania 
pomieszczenia. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane a także normami i dokumentami określonymi w punkcie 0 niniejszej specyfikacji. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów i urządzeń przez inne 
materiały/urządzenia o porównywalnych charakterystykach technicznych i trwałości. Wszelkie zmiany 
i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiałów i urządzeń, potrzebnych do wykonania instalacji wraz 
z ich odpowiednim magazynowaniem, oraz zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń, wraz z 
wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszącymi potrzebnymi do właściwego wykonania instalacji, ich 
uruchomienia, doprowadzenia do założonych parametrów pracy oraz umożliwiającymi właściwe 
funkcjonowanie i obsługę instalacji. 

Zakres ten obejmuje w szczególności, lecz nie jedynie: 

(Nie wszystkie elementy podanego poniżej zakresu występują we wszystkich rodzajach instalacji). 

53. Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót. 

54. Demontaż, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny 

montaż elementów instalacji, które mogłyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac po 

zainstalowaniu odnośnych elementów instalacji. 

55. Kontrolę istniejących linii rzędnych wysokościowych, oraz kontrolę wymiarów podawanych na 

rysunkach z wymiarami występującymi w naturze. 

56. Przeprowadzenie wymaganych prób i odbiorów instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników. 

57. Płukanie/czyszczenie i napełnienie instalacji odpowiednimi mediami. 

58. Wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów 

Inwestorowi (w szczególności pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, wilgotności, 

poziomów głośności oraz analiz wody). 

59. Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, korektę parametrów i oprogramowania systemu 

automatycznej regulacji na podstawie pomiarów parametrów działających instalacji sanitarnych, 

doprowadzenie instalacji do osiągnięcia wymaganych parametrów pracy). 

60. Przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie władze lub 

instytucje. 

61. Przeprowadzenie odbiorów instalacji dla odpowiednich władz lub instytucji. 

62. Współpracę i pomoc przy wszelkich próbach wymaganych przy realizacji, np. w trakcie wyposażania 

wzorcowych pomieszczeń. 
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63. Przedstawienie, na żądanie Inwestora lub jego służb, do zatwierdzenia próbek stosowanych materiałów, 

wyposażenia instalacyjnego i elementów instalacji, jeżeli jest to wymagane przygotowanie 

i wyposażenie pokoju próbek. 

64. Udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych. 

65. Uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostałych branż w 

fazie przygotowania i realizacji budowy. 

66. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworów 

/przebić, do przeprowadzenia instalacji, w ścianach żelbetowych do wielkości 300 x 300 mm /lub Ø300 

mm, oraz odpowiednich otworów w ścianach niekonstrukcyjnych. 

67. Wykonywanie konstrukcji lub podestów montażowych pod wszelkie urządzenia mechaniczne 

zlokalizowane w pomieszczeniach oraz konstrukcji wsporczych pod urządzenia i instalację na dachu 

budynku, i w szybach instalacyjnych. Prace te muszą być prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem 

budowlanym oraz wykonawcami poszczególnych robót budowlano-konstrukcyjnych. 

68. Wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuką 

budowlaną. 

69. Wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, a także aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami 

wykonywania tego typu przejść (odpowiedni sposób montażu klap ppoż. na kanałach wentylacyjnych, 

wykonanie specjalnych przejść przewodów instalacji grzewczych, chłodniczych, wodnych i 

kanalizacyjnych, etc.). 

70. Montaż odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań 

spowodowanych pracą instalacji sanitarnych takich jak: obudowy i osłony tłumiące, tłumiki dźwięku, 

podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podkładki tłumiące, łączniki elastyczne przewodów rurowych 

i kanałów wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i tłumiące w miejscach 

styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urządzeń i elementów 

instalacji sanitarnych, (w szczególności takich jak centrale wentylacyjne, aparaty grzewczo-

wentylacyjne, kurtyny powietrzne, klimakonwektory wentylatorowe, agregaty chłodnicze, wentylatory, 

pompy, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązań ograniczających rozprzestrzenianie drgań i 

hałasu, Wszelkie punkty styku instalacji z konstrukcją budynku muszą być wykonane w sposób 

uniemożliwiający powstawanie hałasu i przenoszenie drgań z instalacji na budynek. 

71. Wykonanie otworów służących do okresowego czyszczenia kanałów wentylacyjnych zlokalizowanych 

w miejscach umożliwiających sprawne czyszczenie kanałów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

72. Instalację armatury, osprzętu i wyposażenia dodatkowego obejmującego w szczególności zawory, tuleje 

zanurzeniowe do montażu czujników, czujników (temperatury, ciśnienia, etc.) urządzenia pomiarowe i 

wskazujące (termometry, manometry, etc.), montaż zaworów automatycznej regulacji, armatury i 

urządzeń zabezpieczających (zawory bezpieczeństwa, reduktory ciśnienia, naczynia wzbiorcze), 

elementów równoważących sieci przewodów jak przepustnice, zawory równoważące, etc. , przejścia 

przez przegrody budowlane, atestowane przejścia przez oddzielenia przeciwpożarowe, itp. 

73. Oznaczenie wszystkich rurociągów i przewodów wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer 

instalacji, medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldów oraz naklejenie strzałek wskazujących 

kierunek przepływu w przewodach. 
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74. Przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich 

protokołów dokumentujących szkolenie. 

75. Gwarancję prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów w całym 

okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji długoterminowej producentów urządzeń. 

76. Dokumentowanie na bieżąco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego, znajdującym się stale w 

biurze budowy, wszelkich odstępstw od projektu i uzupełniających informacji dotyczących instalacji 

(np. rzeczywistej lokalizacji osprzętu wymagającego obsługi w stropach podwieszonych). 

77. Dokumentację powykonawczą i instrukcję obsługi i eksploatacji instalacji obejmujące w szczególności: 

o. Opis instalacji uwzględniający wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Projektu 

Wykonawczego 

p. Rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutów i schematów) sporządzone na podstawie 

egzemplarza Projektu Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami (patrz. p. 24), 

przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie urządzeń oraz prowadzenie przewodów 

i usytuowanie osprzętu (w szczególności elementów odcinających i regulacyjnych) a także 

aktualne wielkości (przepływ, moc, typ urządzenia, etc.), 

q. Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywistości materiałów i urządzeń, 

r. Pełną listę (zawierającą dane adresowe) dostawców (producentów) urządzeń zainstalowanych 

w obiekcie oraz dostawców części zamiennych, 

s. Schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi punktami pomiarowymi (w 

szczególności przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanałach wentylacyjnych i 

zaworami równoważącymi z króćcami pomiarowymi na przewodach rurowych) z podanymi 

rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przepływami, 

t. Atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych 

elementów instalacji, w stosunku do których jest wymóg dostarczenia takich dokumentów, 

u. Plan przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji, zarówno wykonywanych 

przez obsługę techniczną budynku jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi 

adresowymi odnośnych serwisów), 

78. Zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposób trwały i 

oprawionych schematów wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami 

wszystkich urządzeń, głównej armatury, osprzętu kanałów wentylacyjnych (przepustnice, tłumiki) oraz 

wszystkich klap przeciwpożarowych przy pomocy szyldów grawerowanych w dwuwarstwowym 

tworzywie sztucznym, 

Ważne: Dokumentacja powykonawcza oraz Instrukcja obsługi i eksploatacji powinny zostać przekazane w 
języku polskim, w formie spójnych opracowań o czytelnej strukturze opatrzonych spisami treści i opisami 
umożliwiającymi jednoznaczne określenie zawartości poszczególnych elementów tych opracowań oraz ich łatwe 
odnalezienie i jednoznaczną identyfikację. W żadnym wypadku instrukcja obsługi instalacji nie może się 
ograniczać do zbioru instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
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Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie świadectwa dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca powinien 
przed zastosowaniem wyrobu uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien 
być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.2. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne 

 Przewody wentylacyjne prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej o grubości odpowiedniej dla 

wymiarów kanału, jego funkcji w instalacji (np. kanały oddymiające) i ciśnienia powietrza wraz z 

kształtkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami, regulatorami CAV), materiałami 

uszczelniającymi, montażowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej z przekładkami tłumiącymi 

drgania. Kształtki w wykonaniu z kierownicami strugi powietrza (nie dotyczy kształtek o boku 

mniejszym od 400 mm). 

 Połączenia kanałów przy pomocy ocynkowanych kołnierzy z uszczelnieniem z gumy porowatej i masy 

silikonowej. 

 Przewody wentylacyjne okrągłe z blachy stalowej ocynkowanej o grubości odpowiedniej dla wymiarów 

kanału, jego funkcji w instalacji (np. kanały oddymiające) i ciśnienia powietrza wraz z kształtkami, 

elementami regulacyjnymi (przepustnicami, regulatorami CAV), materiałami uszczelniającymi, 

montażowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej z przekładkami tłumiącymi drgania. 

 Połączenia kanałów okrągłych – kielichowe, z uszczelnieniem taśmą samoprzylepną. 

 Połączenia kanałów okrągłych z przewodami elastycznymi przy pomocy obejm zaciskowych. 

 Przewody wentylacyjne okrągłe, elastyczne, flex tłumiący w izolacji termicznej i bez izolacji wraz z 

materiałami uszczelniającymi, montażowymi, opaskami zaciskowymi i podwieszeniami ze stali 

ocynkowanej. 

 Podwieszenia kanałów instalacji oddymiających należy wykonywać w standardach zgodnych z 

Aprobatami Technicznymi izolacji pożarowych stosowanych na danym fragmencie instalacji. Standard 

izolacji zgodny z opisami na rysunkach rzutów. Kotwienia prętów podwieszeń wykonywać wyłącznie z 

wykorzystaniem kołków metalowych. 

 Kanały wentylacyjne powinny być wykonane w klasie szczelności A zgodnie z PN-B-76001 (kanały 

normalnej szczelności). 

 Kanały wentylacyjne przygotowane do podłączenia okapów powinny być wykonane w klasie 

szczelności B zgodnie z PN-B-76001 (kanały o podwyższonej szczelności). 

 Kanały wentylacji mechanicznej obsługującej gastronomię należy wykonać w technologii 

zapewniającej maksymalną gładkość powierzchni wewnętrznych kanałów, ze szczególnym 

uwzględnieniem połączeń. Nie należy stosować kanałów łączonych przy pomocy kołnierzy 

nasuwanych na końce przewodów, lecz kanały i kształtki z kołnierzami wywijanymi z blachy kanału, 

zapewniającymi odpowiednio gładką powierzchnie połączeń. 

2.3. Osprzęt wentylacyjny 

 Na przewodach, we miejscach niezbędnych do regulacji a w szczególności na rozgałęzieniach 

przewodów wentylacyjnych oraz przy elementach wywiewnych (o ile nie są one wyposażone w 

urządzenia regulacji wydatku zapewniające poprawne wyregulowanie hydrauliczne danego systemu 

wentylacyjnego) należy zainstalować przepustnice regulacyjno-pomiarowe wyposażone w odpowiednie 

króćce umożliwiające pomiar spadku ciśnienia. 
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 W wypadku konieczności stosowania elementów regulacyjnych na kanałach współpracujących z 

instalacją wentylacji oddymiającej należy przewidzieć stałe elementy regulacyjne. 

 Wszelkie otwarte zakończenia przewodów wentylacyjnych (na przykład króćce wywiewne 

umieszczone nad stropem podwieszonym) należy zabezpieczyć siatką z drutu stalowego, 

ocynkowanego. 

 Nawiewniki i wywiewniki umieszczone w stropie podniesionym (widoczne dla użytkowników 

budynku) muszą być w wykonaniu z krytymi śrubami mocującymi. Wszystkie elementy montowane w 

stropie należy zamontować na płasko z płytami stropu. 

 Wszystkie elementy nawiewne i wywiewne (oprócz kratek transferowych) powinny być wyposażone w 

elementy regulacji wydajności. 

 Kraty wywiewne stosowane w instalacjach oddymiających powinny być wyposażone w elementy 

regulacji wydatku pozbawione wszelkich elementów wykonanych z tworzywa sztucznego. 

 Elementy kończące instalacje wentylacji typu czerpnie ścienne, wyrzutnie ścienne ingerujące w wygląd 

fasady zewnętrznej muszą być uzgodnione z Architektem. 

 Czerpnie i wyrzutnie zewnętrzne montowane do kanałów wentylacyjnych muszą mieć wykonane ramy 

i żaluzje z blachy stalowej, ocynkowanej, profilowanej oraz być wyposażone w siatkę ze stalowego 

ocynkowanego drutu falistego o wielkości oczek max 20 x 20 mm. Maksymalne przesłonięcie czerpni i 

wyrzutni wynikające z konstrukcji max. 40% powierzchni. 

 Czerpnie i wyrzutnie zewnętrzne montowane do kanałów wentylacyjnych na dachu na dachach 

kiosków gastronomicznych i toalet powinny być wmontowane w obudowę architektoniczną i muszą 

mieć wykonane ramy i żaluzje z blachy stalowej, ocynkowanej, profilowanej oraz być wyposażone w 

siatkę ze stalowego ocynkowanego drutu falistego o wielkości oczek max 20 x 20 mm. Maksymalne 

przesłonięcie czerpni i wyrzutni wynikające z konstrukcji max. 40% powierzchni. 

2.4. Izolacja termiczna 

 Skrzynki przyłączeniowe po stronie tłocznej klimakonwektorów zaizolować izolacją paroszczelną z 

płyt ze spienionego kauczuku syntetycznego do stosowania w chłodnictwie o współczynniku oporu 

dyfuzyjnego przenikania pary wodnej μ ≥ 7000 wg. DIN 52615. Izolację należy wykonać z użyciem 

firmowych materiałów montażowych i akcesoriów. Montaż izolacji należy przeprowadzić zgodnie z 

instrukcją producenta. 

 Elastyczne kanały wentylacyjne po stronie tłocznej klimakonwektorów: przewody elastyczne 

zaizolowane termicznie i akustycznie izolacją z wełny mineralnej grubości min. 20 mm pokrytej folią 

zaizolowane izolacją termiczną z osłona z folii aluminiowej lub aluminiowanej folii poliestrowej. 

 Kanały powietrza zewnętrznego prowadzone wewnątrz budynku oraz kanały transportujące powietrze o 

temperaturze ujemnej wewnątrz budynku (np. po przejściu przez obrotowy wymiennik ciepła) należy 

zaizolować płytami ze spienionego kauczuku syntetycznego do stosowania w chłodnictwie o 

współczynniku oporu dyfuzyjnego przenikania pary wodnej μ ≥ 7000 wg. DIN 52615. Izolację należy 

wykonać z użyciem firmowych materiałów montażowych i akcesoriów. Montaż izolacji należy 

przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. Wykończenie powierzchni zewnętrznej farbą 

dostarczaną przez producenta izolacji. 

 Kanały wentylacyjne z podgrzewem powietrza [za nagrzewnicą, np. nawiew powietrza do toalet na 

promenadach, itp.] prowadzone na zewnątrz budynku: matami z wełny mineralnej pod zbrojonym 
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papierem aluminiowym z prostopadłym układem włókien w stosunku do powłoki z folii. Minimalna 

grubość izolacji: 50 mm. Styki izolacji należy okleić samoprzylepną taśmą z folii aluminiowej. Maty 

podwieszone do kanałów należy mocować dodatkowo przy pomocy szpilek zgrzewanych do kanałów. 

W miejscach, w których jest to niezbędne izolację należy wzmocnić drutem stalowym ocynkowanym. 

Wszelkie izolacje należy wykonać z użyciem firmowych materiałów montażowych i akcesoriów. 

Montaż izolacji należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. Izolację należy zabezpieczyć 

płaszczem z blachy stalowej, ocynkowanej o grubości minimum 0,8 mm. 

 Kanały wywiewne systemów z odzyskiem ciepła (wewnątrz budynku) na poszczególnych 

kondygnacjach oraz w pionowych szybach instalacyjnych: matami z wełny mineralnej pod zbrojonym 

papierem aluminiowym. Minimalna grubość izolacji: 30 mm. Styki izolacji należy okleić 

samoprzylepną taśmą z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanałów należy mocować dodatkowo 

przy pomocy szpilek. W miejscach, w których jest to niezbędne izolację należy wzmocnić drutem 

stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje należy wykonać z użyciem firmowych materiałów 

montażowych i akcesoriów. Montaż izolacji należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. W 

pomieszczeniach technicznych i w innych obszarach, w których izolacja może być narażona na 

uszkodzenia mechaniczne, należy ją zabezpieczyć do wysokości 2,0 m nad podłogą płaszczem z blachy 

stalowej ocynkowanej o grubości minimum 0,8 mm. 

 Kanały wywiewne systemów z odzyskiem ciepła w pomieszczeniach technicznych (maszynowniach): 

matami z wełny mineralnej pod zbrojonym papierem aluminiowym. Minimalna grubość izolacji: 30 

mm. Styki izolacji należy okleić samoprzylepną taśmą z folii aluminiowej. Maty podwieszone do 

kanałów należy mocować dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w których jest to niezbędne 

izolację należy wzmocnić drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje należy wykonać z 

użyciem firmowych materiałów montażowych i akcesoriów. Montaż izolacji należy przeprowadzić 

zgodnie z instrukcją producenta. W pomieszczeniach technicznych i w innych obszarach, w których 

izolacja może być narażona na uszkodzenia mechaniczne, należy ją zabezpieczyć do wysokości 2,0 m 

nad podłogą płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej o grubości minimum 0,8 mm. 

 Kanały wywiewne z ciepłych kiosków gastronomicznych: matami z wełny mineralnej pod zbrojonym 

papierem aluminiowym. Minimalna grubość izolacji: 30 mm. Styki izolacji należy okleić 

samoprzylepną taśmą z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanałów należy mocować dodatkowo 

przy pomocy szpilek. W miejscach, w których jest to niezbędne izolację należy wzmocnić drutem 

stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje należy wykonać z użyciem firmowych materiałów 

montażowych i akcesoriów. Montaż izolacji należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. 

 Kanały wywiewne systemów bez odzysku ciepła wewnątrz budynku: nieizolowane. 

 Kanały wywiewne systemów bez odzysku ciepła na zewnątrz budynku (np. z toalet na promenadach): 

nieizolowane. 

 Zbiorcze kanały wywiewne z pomieszczeń technicznych (maszynowni) na zewnątrz budynku: 

nieizolowane. 

 Kanały nawiewne systemów nawiewu z podgrzewem powietrza i/lub z chłodzeniem powietrza: matami 

z wełny mineralnej pod zbrojonym papierem aluminiowym. Minimalna grubość izolacji: 50 mm. Styki 

izolacji należy okleić samoprzylepną taśmą z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanałów należy 

mocować dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w których jest to niezbędne izolację należy 
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wzmocnić drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje należy wykonać z użyciem firmowych 

materiałów montażowych i akcesoriów. Montaż izolacji należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją 

producenta. W pomieszczeniach technicznych i w innych obszarach, w których izolacja może być 

narażona na uszkodzenia mechaniczne, należy ją zabezpieczyć do wysokości 2,0 m nad podłogą 

płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8 mm. 

 Kanały nawiewne systemów nawiewu z podgrzewem powietrza i/lub z chłodzeniem powietrza 

obsługujące pomieszczenia do pracy dla dziennikarzy na poziomie L00 i L01: matami z wełny 

mineralnej pod zbrojonym papierem aluminiowym. Minimalna grubość izolacji: 30 mm. Styki izolacji 

należy okleić samoprzylepną taśmą z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanałów należy 

mocować dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w których jest to niezbędne izolację należy 

wzmocnić drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje należy wykonać z użyciem firmowych 

materiałów montażowych i akcesoriów. Montaż izolacji należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją 

producenta. 

 Kanały nawiewne systemów nawiewu z podgrzewem powietrza i/lub z chłodzeniem powietrza 

prowadzone w pomieszczeniach technicznych (maszynowniach): matami z wełny mineralnej pod 

zbrojonym papierem aluminiowym. Minimalna grubość izolacji: 50 mm. Styki izolacji należy okleić 

samoprzylepną taśmą z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanałów należy mocować dodatkowo 

przy pomocy szpilek. W miejscach, w których jest to niezbędne izolację należy wzmocnić drutem 

stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje należy wykonać z użyciem firmowych materiałów 

montażowych i akcesoriów. Montaż izolacji należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. W 

pomieszczeniach technicznych i w innych obszarach, w których izolacja może być narażona na 

uszkodzenia mechaniczne, należy ją zabezpieczyć do wysokości 2,0 m nad podłogą płaszczem z blachy 

stalowej ocynkowanej o grubości 0,8 mm. 

 Wszelkie przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, których nie obsługują, należy 

obudować elementami o klasie odporności ogniowej przewidzianej dla ścian działowych tych 

pomieszczeń. 

2.5. Izolacja ogniowa 

2.5.1. Samonośne przewody oddymiające i wywiewno-oddymiające 

Kompletne systemy samonośnych kanałów oddymiających w klasie odporności ogniowej EI60 z płyt silikatowo-
cementowych, płyt gipsowych, z zawartością włókien szklanych i celulozowych laminowanych obustronnie 
watą z włókna szklanego lub płyty z uwodnionego glinokrzemian magnezu, żelaza i litu (wermikulit). System 
kanałów powinien posiadać wszelkie ważne dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. Montaż 
systemu kanałów powinien zostać wykonany przez firmę posiadającą odpowiednie upoważnienie producenta, 
zgodnie z warunkami określonymi w aprobacie technicznej, instrukcjami montażu producenta i przy użyciu 
firmowych materiałów montażowych. Płyty kanałów oddymiających zabezpieczone przed wpływami 
atmosferycznymi. 

2.5.2. Izolacja o odporności ogniowej EI60 lub EI120 jako obłożenie blaszanych 

kanałów wentylacyjnych 

Należy stosować kompletne systemy izolacji 4-stronnej, 3-stronnej oraz 2-stronnej kanałów wentylacyjnych w 
klasie odporności ogniowej EI60 oraz EI120, przy pomocy płyt silikatowo-cementowych lub wermikulitowych 
ze spoiwami nieorganicznymi. System powinien posiadać ważne dopuszczenie do stosowania w ochronie ppoż. 
Montaż systemu powinien zostać wykonany przez firmę posiadającą odpowiednie upoważnienie producenta, 
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zgodnie z warunkami określonymi w aprobacie technicznej, instrukcjami montażu producenta i przy użyciu 
firmowych materiałów montażowych. 

2.6. Centrale wentylacyjne: 

Wymagania ogólne: 

Należy stosować centrale wentylacyjne blokowe, nawiewne, wywiewne i nawiewno-wywiewne, wykonane w 
wysokim standardzie. 

Centrale powinny być wykonane w oparciu o konstrukcję gładkich skręconych elementów lub konstrukcję 
ramową z zamkniętych wypełnionych profili. 

Centrale powinny być podzielone na sekcje i moduły funkcyjne zapewniające szybki montaż i łatwą obsługę. W 
miarę możliwości należy stosować sekcje obsługowe. 

Otwarcia bez zawiasów (panele wyjmowane zamiast drzwi), mogą być stosowane do paneli nie większych niż 
1,0 m x 1,5 m i nie cięższych, niż 25 kg. 

Zamknięcia powinny być wyposażone w regulację dostosowującą do stopnia zużycia uszczelki. Zawiasy 
powinny mieć możliwość regulacji. 

Sekcje odzysku ciepła powinny być wyposażone w zabezpieczenia ograniczające przenikanie między 
wymeniającymi ciepło strumieniami powietrza przy różnicy ciśnienia 400 Pa do: 

1) 0,25% objętości strumienia powietrza wywiewanego z pomieszczenia w wypadku wymiennika 

płytowego oraz wymiennika z rurek cieplnych. 

2) 5% objętości strumienia powietrza wywiewanego z pomieszczenia w wypadku wymiennika 

obrotowego. 

Centrale powinny być wyposażone w presostaty różnicowe filtrów i wentylatorów jako źródła alarmów o stanie 
awaryjnym. 

Centrale należy ustawiać na fundamentach, w razie konieczności zdylatowanych od konstrukcji. Wysokość 
fundamentów powinna umożliwiać zainstalowanie syfonów na odpływach kanalizacyjnych. 

Obudowa centrali: 

Powierzchnie wewnętrzne z blachy stalowej, ocynkowanej (z wyjątkiem miejsc narażonych na wilgoć, 
wykonanych ze stali nierdzewnej) 

Powierzchnie zewnętrzne z – ściany ze stalowych profilowanych segmentów panelowych. 

Grubość blachy wewnętrznej/zewnętrznej: minimum 0,9/0,9 mm. 

Podwójne okna inspekcyjne ze szkła hartowanego w sekcjach serwisowych 

Elementy zabudowane w centrali z blachy stalowej ocynkowanej (ze stali nierdzewnej tam, gdzie jest to 
wymagane) 

Grubość obudowy centrali: ściany i dach minimum 50 mm, podłoga, panele rewizyjne i drzwi minimum 40 mm. 

Izolacja ścian centrali za pomocą wełny mineralnej o gęstości 80 kg/m3 o klasie palności A1 wg DIN 4102, bez 
zawartości chlorowcopochodnych, bez klejów. 

Współczynnik przenikania ciepła obudowy: klasa T2. 

Straty ciepła w wyniku mostków cieplnych: klasa TB3. 
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Stateczność mechaniczna: klasa 2A. 

Nieszczelność obudowy: klasa B, na podciśnieniu max. 0,11, na nadciśnieniu – max.0,34. 

Nieszczelność filtrów: mniejsza niż 0,5%. 

Izolacyjność akustyczna Rw≥37 dB(A). 

Klasa palności centrali B1. 

Ściany wewnętrzne gładkie, bez wystających elementów wzmacniających. 

Drzwi po stronie tłocznej zabezpieczone przed otwarciem. 

Drzwi wyposażone w dwustronne klamki, docisk zapewniają rygle ślimakowe pojedyncze lub podwójne 

Uszczelnienia gumowe dla nad- i podciśnienia o jakości EPDM. 

Przepustnice o szczelności zgodnej z normą 

Rama i łopatki przepustnic wielopłaszczyznowych z blachy stalowej, ocynkowanej. 

Napędy przepustnic poprzez koła zębate. 

Łożyska: samosmarujące łożyska z poliamidu. 

Króciec elastyczny: z gumy porowatej lub z włókniny szklanej, szczelny i odporny na zerwanie (o odpowiedniej 
izolacyjności akustycznej i cieplnej). 

Klasa palności króćca A2 wg DIN 4102. 

Kołnierze przyłączeniowe w wykonaniu ocynkowanym. 

Wyrównanie potencjału wg EN 60204-1. 

nawilżacz parowy po stronie tłocznej wentylatora. Kanał po ssawnej stronie nawilżacza należy wyposażyć w 
otwór rewizyjny, 

Filtry: 

Klasa: G4 krótki + F6 workowy na nawiewie. 

Klasa G4 na wywiewie przed odzyskiem ciepła. 

Materiał filtracyjny: włóknina mineralna. 

Klasa G3 metalowy, przeciwtłuszczowy na wywiewie z kuchni 

Odporność na temperatury: do 80ºC. 

Działki filtracyjne dociskane do uszczelnienia za pomocą elementów z drutu sprężynującego. 

Rama filtra uszczelniona w obudowie centrali. 

Obsługa filtra po stronie brudnej. 

Wymienniki ciepła: 

Nagrzewnice i chłodnice po stronie ssawnej 
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Spadek ciśnienia na nagrzewnicy powietrza: max 100 Pa, połączenie kołnierzowe (łatwość demontażu). 

Spadek ciśnienia na chłodnicy powietrza: max 150 Pa, połączenie kołnierzowe (łatwość demontażu). 

Rama wymiennika ciepła ze stali ocynkowanej. 

Rury i rozdzielacz z miedzi. 

Profilowane, lamele z aluminium. 

Maksymalne ciśnienie robocze dla wymienników: 10 bar 

Układ lameli: 
- chłodnica: lamele pionowe 
- nagrzewnica: lamele pionowe lub poziome 
- w centralach wywiewu z kuchni i z wymiennikiem odzysku ciepła: tylko lamele pionowe, łatwe do 
czyszczenia. 

Stalowe kołnierzowe króćce podłączeniowe wraz z króćcem odpowietrzającym i odwadniającym na zewnątrz 
obudowy. 

Graniczne wartości dla czynnika: maksymalne ciśnienie: 16 bar, maksymalna temperatura: 110ºC. 

Przy każdym wymienniku ciepła należy zamontować zawór odwadniający, umożliwiający opróżnienie 
wymiennika. 

Nagrzewnica wyposażona w podwójne zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe: po stronie powietrznej i po 
stronie wodnej. Zabezpieczenie powinno działać przy niepracującej centrali. Rozruch centrali o zmiennej 
wydajności (przy temperaturach zewnętrznych niższych od +3ºC) powinien się odbywać przy chwilowym, 
pełnym otwarciu zaworu wody grzewczej. 

Dodatkowo dla chłodnicy: 

Podłoga sekcji ze stali szlachetnej ukształtowana jako pochylona wanna ociekowa z króćcem odpływu 
kondensatu. 

Syfon odpływu kondensatu samoopróżniający się, z pływakiem kulowym, wykonanie wewnętrzne, maksymalne 
podciśnienie 2 000 Pa. 

Odkraplacz z lamelami z tworzywa sztucznego odpornego na temperatury do 85ºC, zabudowany w skręcanej 
ramie ze stali szlachetnej, wyjmowany oddzielnie z wymiennikiem, wyposażony w klapę inspekcyjną. 

Glikolowy wymiennik odzysku ciepła 

sprawność odzysku ciepła wg wymagań DIN 

spadek ciśnienia powietrza maksimum 250 Pa 

Sekcja wentylatora: 

Na otworach w ścianie central rozety uszczelniające po obu stronach ściany 

Ochrona kół pasowych na drzwiach centrali 

Wentylator typu „plug fan”. 

Na otworach w ścianie central rozety uszczelniające po obu stronach ściany 
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Silnik trójfazowy przeznaczony do pracy w sieci 3 x 230/380 V, częstotliwość 50 Hz. Klasa izolacji: F, stopień 
ochrony: IP 55. Silnik zabezpieczony przez czujnik z opornikiem o dodatnim współczynniku temperaturowym. 

Połączenie wylotu wentylatora z obudową za pomocą króćca elastycznego z zamkiem. 

Wentylator i silnik zamontowane na wspólnej ramie, posadowionej na wibroizolatorach sprężynowych, 
wyposażone w wyrównanie potencjału pomiędzy zespołem a obudową. 

Wyłącznik serwisowy trójfazowy wyposażony w zestyk sterowniczy oraz 2 zestyki pomocnicze, w obudowie z 
tworzywa sztucznego, stopień ochrony IP 55, z zamkiem umożliwiającym zablokowanie. 

Centrale z płynną regulacją wydajności wyposażone w falowniki przystosowujące wydatki do odpowiednich 
wartości zgodnych z aktualnymi wymaganiami. 

Dla uniknięcia nadmiernego dodatniego lub ujemnego ciśnienia i niepowołanego zadziałania zabezpieczenia 
przeciwzamrożeniowego należy przewidzieć opóźnienie czasowe pomiędzy otwarciem przepustnicy a 
uruchomieniem wentylatora. 

Przy doborze wentylatorów należy uwzględnić 10% zapasu sprężu i wydatku. 

Sprawność wentylatora min. 60% 

Maksymalna odchyłka od maksymalnej sprawności wentylatora: 5%. 

Rotacyjny wymiennik odzysku ciepła i wilgoci 

 płynna regulacja obrotów 

 wymiar wymiennika zapewniający brak przewężenia przepływu powietrza w bloku rotora 

 spadek ciśnienia powietrza maksimum 150 Pa 

2.6.1. Wentylatory kanałowe do montażu na kanałach okrągłych 

Wentylatory do montażu na kanałach o przekroju kołowym należy stosować wentylatory kanałowe w szczelnej 
obudowie z blachy stalowej galwanizowanej. Obudowa wykonana powinna być metodą walcowania 
obwiedniowego. Wentylatory wyposażone w silniki z wirującą obudową, o regulowanej napięciowo prędkości 
obrotowej, w wykonaniu bezobsługowym. Koła wirników z promieniowymi łopatkami wygiętymi do tyłu. 
Sterowanie wentylatorem powinno być możliwe poprzez zmianę napięcia zasilającego silnik. Silniki 
wentylatorów zabezpieczone bimetalicznymi, wbudowanymi czujnikami temperatury uzwojeń, z samoczynnym 
załączeniem. Wentylatory powinny być przystosowane do pracy w dowolnej pozycji. Połączenia wentylatorów z 
kanałami wentylacyjnymi przy pomocy szybkozaciskowych klamer montażowych wyklejonych pianką z gumy 
neoprenowej. 

Silniki wentylatorów: jednofazowe, przeznaczone do pracy w sieci 230 V, częstotliwość 50 Hz. Klasa izolacji 
silnika: B. Stopień ochrony: IP44. 

Wentylatory w komplecie z wyposażeniem dodatkowym: wyłącznikami serwisowymi, i połączeniami 
montażowymi wentylatora z kanałami wentylacyjnymi. 

2.6.2. Wentylatory kanałowe do montażu na kanałach okrągłych o dużym sprężu 

dyspozycyjnym 

Jako wentylatory o dużym przyroście ciśnienia statycznego, do montażu na kanałach o przekroju kołowym 
należy stosować wentylatory kanałowe, promieniowe o regulowanej prędkości obrotowej w wykonaniu 
bezobsługowym. Koła wirnikowe o łopatkach wygiętych do tyłu. Sterowanie wentylatorem powinno być 
możliwe poprzez zmianę napięcia zasilającego silnik. Wentylatory napędzane silnikami z wirującą obudową. 
Silniki wentylatorów zabezpieczone wbudowanymi czujnikami temperatury uzwojeń, z samoczynnym 
załączeniem. Obudowa wentylatora wykonana z galwanizowanej na gorąco blachy stalowej, izolowana 
termicznie i akustycznie warstwą wełny mineralnej gr. 50 mm zabezpieczonej od wewnątrz perforowaną blachą 
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stalową. Wentylatory powinny być przystosowane do pracy w dowolnej pozycji. Połączenia wentylatorów z 
kanałami wentylacyjnymi przy pomocy szybkozaciskowych klamer montażowych wyklejonych pianką z gumy 
neoprenowej. 

Zespół silnika i koła wirnikowego powinien być przymocowany do powierzchni wewnętrznej uchylnej pokrywy 
w obudowie wentylatora w celu zapewnienia łatwego dostępu w czasie czynności obsługowych. Silniki 
wentylatorów: jednofazowe, przeznaczone do pracy w sieci 230 V, częstotliwość 50 Hz. Klasa izolacji silnika: F. 
Stopień ochrony: IP44. 

W silnikach stosowane są bezobsługowe zamknięte łożyska toczne o długim czasie życia. 

Silnik chłodzony przez przepływające powietrze. Koło wirnikowe wyważone dynamicznie w dwóch 
płaszczyznach. 

Wentylatory w komplecie z wyposażeniem dodatkowym: wyłącznikami serwisowymi, i połączeniami 
montażowymi wentylatora z kanałami wentylacyjnymi. 

2.6.3. Wentylatory kanałowe do montażu na kanałach okrągłych o niskim poziomie 

hałasu 

Jako wentylatory o dużym przyroście ciśnienia statycznego, do montażu na kanałach o przekroju kołowym 
można stosować również wentylatory kanałowe o konstrukcji jednowlotowego koła wirnikowego. Wentylatory 
promieniowe o regulowanej prędkości obrotowej w wykonaniu bezobsługowym. Koła wirnikowe o łopatkach 
wygiętych do przodu. Sterowanie wentylatorem powinno być możliwe poprzez zmianę napięcia zasilającego 
silnik. Wentylatory napędzane silnikami z wirującą obudową. Silniki wentylatorów zabezpieczone 
wbudowanymi czujnikami temperatury uzwojeń wyprowadzonymi do puszki przyłączeniowej wentylatora. 
Ochrona termiczna przez zewnętrzne urządzenie dołączone do czujnika temperatury uzwojeń. Obudowa 
wentylatora wykonana z galwanizowanej na gorąco blachy stalowej, izolowana termicznie i akustycznie warstwą 
wełny mineralnej gr. 40 mm o powierzchni wykończonej w sposób zapobiegający odrywaniu się włókien. 
Wentylatory powinny być przystosowane do pracy w dowolnej pozycji. Połączenia wentylatorów z kanałami 
wentylacyjnymi przy pomocy szybkozaciskowych klamer montażowych wyklejonych pianką z gumy 
neoprenowej.. 

Zespół silnika i koła wirnikowego powinien być przymocowany do powierzchni wewnętrznej uchylnej pokrywy 
w obudowie wentylatora w celu zapewnienia łatwego dostępu w czasie czynności obsługowych. Silniki 
wentylatorów: jednofazowe, przeznaczone do pracy w sieci 230 V, częstotliwość 50 Hz. Klasa izolacji silnika: F. 
Stopień ochrony: IP44. 

W silnikach stosowane są bezobsługowe zamknięte łożyska toczne o długim czasie życia. 

Silnik chłodzony przez przepływające powietrze. Koło wirnikowe wyważone dynamicznie w dwóch 
płaszczyznach. 

Wentylatory w komplecie z wyposażeniem dodatkowym: wyłącznikami serwisowymi, i połączeniami 
montażowymi wentylatora z kanałami wentylacyjnymi. 

2.6.4. Wentylatory kanałowe do montażu na kanałach prostokątnych 

Wentylatory do montażu na kanałach o przekroju prostokątnym można stosować wentylatory kanałowe, 
promieniowe o regulowanej prędkości obrotowej w wykonaniu bezobsługowym. Sterowanie wentylatorem 
powinno być możliwe poprzez zmianę napięcia zasilającego silnik. Wentylatory napędzane silnikami z wirującą 
obudową. Koła wirnikowe o łopatkach wygiętych do tyłu. Silniki wentylatorów zabezpieczone wbudowanymi 
czujnikami temperatury uzwojeń z elektrycznym resetem. Obudowa wentylatora wykonana z galwanizowanej 
blachy stalowej. Wentylatory powinny być przystosowane do pracy w dowolnej pozycji. Połączenia 
wentylatorów z kanałami wentylacyjnymi przy pomocy elastycznych króćców przyłączeniowych. 
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Zespół silnika i koła wirnikowego powinien być przymocowany do powierzchni wewnętrznej uchylnej pokrywy 
w obudowie wentylatora w celu zapewnienia łatwego dostępu w czasie czynności obsługowych. Silniki 
wentylatorów: jedno- lub trójfazowe, przeznaczone do pracy w sieci 230V lub 3 x 400 V, częstotliwość 50 Hz. 
Klasa izolacji silnika: F. Stopień ochrony: IP44. 

W silnikach stosowane są bezobsługowe zamknięte łożyska toczne o długim czasie życia. 

Silnik chłodzony przez przepływające powietrze. Koło wirnikowe wyważone dynamicznie w dwóch 
płaszczyznach. 

Wentylatory w komplecie z wyposażeniem dodatkowym: wyłącznikami serwisowymi, połączeniami 
elastycznymi wentylatora z kanałami wentylacyjnymi. 

2.6.5. Wentylatory kanałowe przystosowane do podłączenia okapów 

Wentylatory przystosowane do montażu na kanałach do podłączenia do okapów należy stosować wentylatory 
promieniowe o regulowanej prędkości obrotowej w wykonaniu bezobsługowym. Sterowanie wentylatorem 
powinno być możliwe poprzez zmianę napięcia zasilającego silnik. Silniki wentylatorów zabezpieczone 
wbudowanymi czujnikami temperatury uzwojeń, wyprowadzonymi do puszki przyłączeniowej wentylatora. 
Ochrona termiczna przez zewnętrzne urządzenie dołączone do czujnika temperatury uzwojeń. Panele obudowy 
wentylatora wykonana z galwanizowanej blachy stalowej. Izolowanej warstwą wełny mineralnej gr. 20 mm. 
Panele łączone są przy pomocy szkieletu z profili aluminiowych łączonych przy pomocy narożników z 
tworzywa sztucznego. Wentylator z wbudowaną wanną ociekową. Połączenia wentylatorów z kanałami 
wentylacyjnymi przy pomocy elastycznych króćców przyłączeniowych. 

Silniki wentylatorów: trójfazowe, przeznaczone do pracy w sieci 3 x 400 V, częstotliwość 50 Hz. Klasa izolacji 
silnika: F. Stopień ochrony: IP54. 

Silnik umieszczony poza strumieniem przepływającego powietrza. 

Przepływ powietrza pod kątem 90. 

Koło wirnikowe wyważone dynamicznie w dwóch płaszczyznach. 

Wentylatory w komplecie z wyposażeniem dodatkowym: wyłącznikami serwisowymi, połączeniami 
elastycznymi wentylatora z kanałami wentylacyjnymi. 

2.6.6. Wentylatory oddymiające osiowe 

Należy stosować wentylatory oddymiające osiowe o odporności ogniowej minimum 400°C/2h, posiadające 
certyfikat zgodności z PN-EN 1210-3. Obudowa wykonana z blachy stalowe spawanej z kołnierzami, 
zabezpieczonej przed korozją. 

Wentylator o napędzie bezpośrednim, wyposażony w kierownice powietrza podwyższające ciśnienie oraz 
uspokajające strugę powietrza. 

Wirnik z odlewu aluminium umieszczony bezpośrednio na trzpieniu wału silnika. 

Silnik wentylatora umieszczony po stronie tłocznej, w izolowanej osłonie. Połączenia wentylatorów z kanałami 
wentylacyjnymi przy pomocy elastycznych króćców przyłączeniowych w wersji oddymiającej certyfikowane 
zgodnie z PN-EN 12101-3 łącznie z wentylatorem. 

Silnik wentylatora: trójfazowy, przeznaczone do pracy w sieci 3 x 400 V, częstotliwość 50 Hz. 

Wentylatory w komplecie z wyposażeniem dodatkowym przedłużoną obudową, kompletem stóp podstawy, 
przeciwkołnierzami, połączeniami elastycznymi wentylatora z kanałem wentylacji i kompletem amortyzatorów. 
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2.7. Osprzęt sieci kanałów wentylacyjnych 

2.7.1. Tłumiki 

Jako prostokątne tłumiki akustyczne należy stosować kanałowe tłumiki akustyczne w wykonaniu kulisowym. 
Obudowa tłumików powinna być wykonana z blachy stalowej ocynkowanej z dodatkowymi usztywnieniami. 
Kulisy tłumików o wypełnieniu z wełny mineralnej powinny być w części pokryte blachą stalową, ocynkowaną. 
Wypełnienie kulis z materiału dźwiękochłonnego, nie mającego wpływu na zdrowie człowieka, z tkaniny 
szklanej, laminowanej warstwą włókna szklanego, zabezpieczającego powierzchnie kulis przed ścieraniem, 
impregnowanych i odpornych na wilgoć, i butwienie, niepalnym w kl. A2 zgodnie z PN 2862. Kulisy tłumików 
powinny być wyposażone w tzw. kierownice. Należy stosować typy o podwyższonej zdolności tłumienia w 
zakresie niskich częstotliwości. Tłumiki powinny być wyposażone w ramki przyłączeniowe. Po stronie 
zewnętrznej tłumiki powinny być dodatkowo pokryte blachą w celu podwyższenia zdolności tłumiących w 
niskich częstotliwościach. 

Tłumienność potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN ISO 7235. 

Jako okrągłe tłumiki akustyczne tłumiki puste oraz tłumiki z dodatkowym rdzeniem tłumiącym. Tłumiki puste 
powinny mieć obudowę zewnętrzną i wewnętrzny przewód perforowany z blachy stalowej ocynkowanej. 
Wypełnienie tłumika powinien stanowić materiał dźwiękochłonny nie mający wpływu na zdrowie człowieka, 
niepalny zgodnie z PN 2862, chroniony przed ściskaniem podczas przepływu powietrza za pomocą ekranu z 
włókna szklanego. Połączenie wlotu i wylotu powietrza z kanałami wentylacyjnymi typu koniec bosy, kołnierz 
lub połączenie z uszczelką wargową. 

Tłumienność potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN ISO 7235. 

Tłumiki z dodatkowym rdzeniem tłumiącym powinny być powinny posiadać dodatkowo rdzeń pochłaniający 
hałas, wykonany z perforowanej blachy ocynkowanej, umiejscowiony centralnie, ukształtowany kuliście u wlotu 
do tłumika w celu zmniejszenia strat ciśnienia. 

Wypełnienie tłumika oraz rdzenia wewnętrznego powinien stanowić materiał dźwiękochłonny nie mający 
wpływu na zdrowie człowieka, niepalny zgodnie z PN 2862, chroniony przed ściskaniem podczas przepływu 
powietrza za pomocą ekranu z włókna szklanego. Połączenie wlotu i wylotu powietrza z kanałami 
wentylacyjnymi typu koniec bosy, kołnierz lub połączenie z uszczelką wargową. 

Tłumienność potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN ISO 7235 oraz ISO. 

Poziom natężenia dźwięku dla szumów przepływowych potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN ISO 7235 
oraz ISO 5135. 

Wszystkie tłumiki i kulisy powinny być wyposażone w komplet materiałów montażowych. 

2.7.2. Klapy pożarowe 

Jako klapy pożarowe prostokątne w instalacjach wentylacji bytowej należy stosować klapy pożarowe normalnie 
otwarte, z blachy stalowej ocynkowanej, w klasie odporności ogniowej EIS120, otwarte pod napięciem, z 
siłownikiem ze sprężyną powrotną, z wyzwalaczem termicznym i dwoma wskaźnikami krańcowymi 
umożliwiającymi monitorowanie stanu otwarcia, stanu zamknięcia i awarii wraz z kompletem materiałów 
montażowych. 

Obudowa i elementy mocujące wykonane ze stali ocynkowanej, elementy nośne ze stali nierdzewnej, mosiądzu i 
tworzyw sztucznych. Przegroda odcinająca z materiału izolacyjnego. Klapa pożarowa w wersji krótkiej do 
połączenia klapy z kanałem wentylacyjnym należy stosować uszczelki ceramiczne. 

Jako klapy pożarowe okrągłe w instalacjach wentylacji bytowej należy stosować klapy pożarowe normalnie 
otwarte, w obudowie z tłoczonej blachy stalowej ocynkowanej, w klasie odporności ogniowej EIS120, otwarte 
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pod napięciem, z siłownikiem ze sprężyną powrotną, z wyzwalaczem termicznym i dwoma wskaźnikami 
krańcowymi umożliwiającymi monitorowanie stanu otwarcia, stanu zamknięcia i awarii wraz z kompletem 
materiałów montażowych. 

Obudowa wykonana ze stali ocynkowanej galwanicznie w klasie szczelności A, pozostałe elementy ze stali 
nierdzewnej i tworzyw sztucznych, łożyska bezobsługowe. Przegroda odcinająca ze specjalnego 
ognioodpornego materiału izolacyjnego. 

Klapa obustronnie zakończona uszczelką wargową. Klapa w wykonaniu o dowolnym kierunku przepływu 
powietrza i dowolnym położeniu przy montażu. Klapa w wersji „niskooporowej” do pracy przy różnicy ciśnień 
20 do 1500 Pa. 

Jako klapy pożarowe w instalacjach wentylacji pożarowej należy stosować klapy pożarowe, normalnie 
zamknięte, prostokątne, w klasie odporności ogniowej minimum EIS120, z siłownikiem bez sprężyny powrotnej, 
z dwoma wskaźnikami krańcowymi umożliwiającymi monitorowanie stanu otwarcia, stanu zamknięcia i awarii, 
wraz z kompletem materiałów montażowych. 

Obudowa i elementy mocujące wykonane ze stali ocynkowanej, elementy nośne ze stali nierdzewnej, mosiądzu. 
Przegroda odcinająca z materiału izolacyjnego. Klapa pożarowa w wersji krótkiej do połączenia klapy z kanałem 
wentylacyjnym należy stosować uszczelki ceramiczne. 

Siłowniki wszystkich klap instalacji wentylacji pożarowej o momencie obrotowym zapewniającym czas 
przejścia między położeniami krańcowymi poniżej 60s dla 90º, bez sprężyny powrotnej. W czasie alarmu 
pożarowego po zajęciu pozycji bezpiecznej (określonej w scenariuszu pożarowym) klapy muszą pozostać w 
takiej pozycji pomimo przerwy w zasilaniu. 

Monitorowanie klap pożarowych musi być dostępne z poziomu SSP (systemu sygnalizacji pożaru). 

Siłowniki wszystkich klap pożarowych zastosowanych w budynku powinny być zasilane napięciem 24V. 

2.7.3. Regulatory przepływu powietrza 

Jako regulatory stałego wydatku [CAV] należy stosować regulatory prostokątne lub okrągłe, w obudowie z 
blachy stalowej ocynkowanej, wraz z kompletem materiałów montażowych. 

Regulator stałego wydatku [CAV] okrągły działający w sposób mechaniczny przy zakresie różnicy ciśnień od 50 
do 1000 Pa i zakresie przepływu min. 4:1, klapa regulacyjna łożyskowana przez łożyska ślizgowe, z mieszkiem 
regulacyjnym z poliuretanu, z możliwością nastawy żądanej wartości przepływu na wskaźniku regulatora i skali 
zewnętrznej. 

Regulator z możliwością montażu w dowolnej pozycji. 

Regulator stałego wydatku [CAV] prostokątny działający w sposób mechaniczny przy zakresie różnicy ciśnień 
od 50 do 1000 Pa i zakresie przepływu min. 4:1, klapa regulacyjna łożyskowana, z mieszkiem regulacyjnym z 
poliuretanu, z możliwością nastawy żądanej wartości przepływu na wskaźniku regulatora i skali zewnętrznej. 

Jako regulatory stałego wydatku z możliwością zmiany ilości powietrza [CAV 2-położeniowy] należy stosować 
regulatory okrągłe, w obudowie z blachy stalowej ocynkowanej wraz z kompletem materiałów montażowych. 

2-położeniowy regulator stałego wydatku [CAV] okrągły działający w sposób mechaniczny przy zakresie 
różnicy ciśnień od 30 do 500 Pa i zakresie przepływu min. 10:1, klapa regulacyjna łożyskowana, z mieszkiem 
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regulacyjnym z poliuretanu oraz ze sprężyną płytkową. Regulator wyposażony w siłownik (24V) z 
mechanicznymi ogranicznikami ilości przepływającego powietrza. 

Regulator z możliwością montażu w dowolnej pozycji. 

Dodatkowo jako elementy równoważące na sieci przewodów należy stosować również przepustnice regulacyjno 
pomiarowe, przepustnice jednopłaszczyznowe oraz przepustnice wielopłaszczyznowe, z blachy stalowej 
ocynkowanej wraz z kompletem materiałów montażowych. 

W przypadku lóż SKY VIP Box [dla osi 41 – 62 oraz 142 – 163 na poziomie L01] należy zastosować na 
instalacji przepustnice regulacyjne wyposażone w siłownik (24V) do pracy w systemie „on-off” sterowane z 
systemu BMS obiektu. 

2.7.4. Elementy końcowe sieci przewodów 

Należy stosować następujące rodzaje elementów końcowych: 

 Nawiewniki szczelinowe w kolorze uzgodnionym z architektem, wraz z kompletem materiałów 

montażowych wraz ze skrzynkami przyłączeniowymi. Nawiewniki zapewniające indywidualną 

możliwość ustawienia strumienia powietrza nawiewanego (np. kierunek strugi powietrza). Nawiewnik 

charakteryzuje się szybkim spadkiem prędkości a zarazem wzrostem temperatury powietrza 

nawiewanego przed wejściem w strefę pracy. Max. przepływ powietrza 300 m3/h*mb, nawiewnik o 

max. 4 rzędach. Nawiewnik szczelinowy zaprojektowany w funkcji wywiewno-transferowej bez 

skrzynki przyłączeniowej. 

 Anemostaty wentylacyjne, nawiewny, kwadratowy oraz okrągłe, wraz ze skrzynkami rozprężnymi, 

wraz z kompletem materiałów montażowych. 

Materiał i sposób wykończenia powierzchni oraz kolor powinny być uzgodnione z architektem. 

Anemostat kwadratowy z dyfuzorowo ukształtowanymi i ustawionymi na stałe łopatkami kierującymi 

oraz przesłoną środkową. Anemostat o poziomej charakterystyce rozpływu powietrza. Anemostat 

okrągły o promienistej i poziomej charakterystyce rozpływu. Z centralnie rozłożonymi pierścieniami. 

Anemostaty zaprojektowane w funkcji wywiewno-transferowej bez skrzynki przyłączeniowej. 

 Anemostaty wentylacyjne wirowe, nawiewny, kwadratowy lub okrągłe, wraz ze skrzynkami 

rozprężnymi, wraz z kompletem materiałów montażowych. 

Materiał i sposób wykończenia powierzchni oraz kolor powinny być uzgodnione z architektem. 

Anemostat wirowy do poziomego wprowadzenia powietrza z wysoką indukcją. Przestawiane 

indywidualne i rozmieszczone promieniście kierownice powietrza z żebrami wyrównującymi przepływ. 

Nawiewnik czołowo montowany do skrzynki przyłączeniowej za pomocą śruby centralnej i trawersu z 

możliwością demontażu. Anemostaty zaprojektowane w funkcji wywiewno-transferowej bez skrzynki 

przyłączeniowej. 

 Kratki wentylacyjne nawiewna oraz wywiewne ze skrzynkami przyłączeniowymi z kompletem 

materiałów montażowych. Materiał i sposób wykończenia powierzchni oraz kolor powinny być 

uzgodnione z architektem. Kratki zaprojektowane w funkcji wywiewno-transferowej bez skrzynki 

przyłączeniowej. 

 Zawory wentylacyjne nawiewne z blachy stalowej, w kolorze uzgodnionym z architektem wraz z 
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kompletem materiałów montażowych. 

 Zawory wentylacyjne wywiewne z blachy stalowej, w kolorze uzgodnionym z architektem wraz z 

kompletem materiałów montażowych. 

 Króćce osiatkowane prostokątne wraz z kompletem materiałów montażowych 

 Króćce osiatkowane okrągłe wraz z kompletem materiałów montażowych. 

 Ścienne czerpnia powietrza wraz z kompletem materiałów montażowych. Materiał i wykończenie 

powierzchni powinno być uzgodnione z architektem. Czerpnia chroniona od wewnątrz, przed 

przedostaniem się liści, siatką z drutu stalowego, ocynkowanego o oczkach 20x20 mm oraz 

osadzonymi żaluzjami przeciwdeszczowymi. Wolny przekrój przepływu powietrza min. 60 %. 

 Ścienne wyrzutnia powietrza wraz z kompletem materiałów montażowych. Materiał i wykończenie 

powierzchni powinno być uzgodnione z architektem. Wyrzutnia chroniona od wewnątrz, przed 

przedostaniem się liści, siatką z drutu stalowego, ocynkowanego o oczkach 20x20 mm oraz 

osadzonymi żaluzjami przeciwdeszczowymi. Wolny przekrój przepływu powietrza min. 60 %. 

 Wywietrzaki dachowe grawitacyjne wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego o niskim oporze dla 

powietrza wywiewanego. Konstrukcja z podwójnym ekranem zewnętrznym z wyprofilowanymi 

komorami dla zwiększenia efektywności zasysania. Wywietrzak wyposażony jest w otwory 

odwadniające. I uszczelkę gumową, przystosowany do podłączenia rury ø160, wraz z podstawą 

dachową i kompletem materiałów montażowych. 

 Pęczniejące kratki wentylacyjne do montażu w ścianach murowanych pomieszczeń elektrycznych. 

Kratki oddzielają dwie strefy pożarowe poprzez zamknięcie szczelin zapobiegając przenoszeniu się 

dymu i ognia, w wyniku oddziaływania wysokiej temperatury materiał wytwarza izolacyjną pianę 

ogniochronną. Kratka wyposażona w perforowaną, maskującą blachę stalową. Klas odporności 

ogniowej kratki EI zależna od grubości ściany w której jest montowana. Wraz z kompletem materiałów 

montażowych. 

2.7.5. Nagrzewnice strefowe 

Należy stosować nagrzewnice elektryczne strefowe. Wraz z wbudowanym elektronicznym regulatorem 
tyrystorowym odbierającym zewnętrzny sygnał sterujący 0…10V posiadającym przekaźnik z bezpotencjałowym 
kontaktem alarmowym, zabezpieczeniem przeciw przegrzaniu. Nagrzewnice elektryczne w komplecie z 
wentylatorami kanałowymi. 

Nagrzewnice strefowe wodne. 

Połączenie nagrzewnic z kanałami wentylacyjnymi: kołnierzowe. 

Spadek ciśnienia na nagrzewnicy powietrza: max 100 Pa 

Rama wymiennika ciepła ze stali ocynkowanej. 

Rury i rozdzielacz z miedzi. 

Profilowane lamele z aluminium. 

Maksymalne ciśnienie robocze wodnych nagrzewnic strefowych: 10 bar 

Podłączenie czynnika grzewczego do nagrzewnic wodnych: stalowe kołnierzowe króćce podłączeniowe wraz z 
króćcem odpowietrzającym i odwadniającym na zewnątrz obudowy. 
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Przy każdej nagrzewnicy wodnej należy zamontować zawór odwadniający, umożliwiający opróżnienie 
nagrzewnicy z wody. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym wynikającym z 
technologii prowadzenia robót. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem CE 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Przewody wentylacyjne 

 Przewody wentylacyjne muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Wyładunek kanałów wentylacyjnych powinien odbywać się ręcznie. Podczas transportu, przeładunku 

i magazynowania kanałów wentylacyjnych należy unikać ich zanieczyszczenia. 

 Przewody luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu. 

 Nie należy wsuwać przewodów o mniejszych średnicach do większych. 

4.2. Centrale wentylacyjne i wentylatory 

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

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 Transport central wentylacyjnych i wentylatorów powinien odbywać się krytymi środkami transportu o 

odpowiedniej ładowności. Zaleca się transportowanie urządzeń wentylacyjnych na paletach 

dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane urządzenia jednego typu 

i wielkości. Palety powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie 

nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie urządzeń. 

 Centrale, wentylatory należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od 

szkodliwych par i gazów. 

4.3. Elementy wentylacyjne 

Elementy wentylacyjne (nawiewniki, wywiewniki, klapy przeciwpożarowe, przepustnice, regulatory VAV) 
należy składować w magazynach zamkniętych. Powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach 
producenta. 

Nawiewniki, wywiewniki itp. elementy powinny być składowane tak długo jak to możliwe w opakowaniach 
fabrycznych i przechowywane w pomieszczeniach suchych, czystych na równym podłożu. 

4.4. Izolacja cieplna, akustyczna i ogniowa 

 Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej i ogniowej powinny być przewożone krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 

i zniszczeniem. 

 Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji należy przechowywać w pomieszczeniach 

krytych i suchych. 

 Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie 

uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny 

zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Wymagania ogólne 

 Wszelkie prace należy prowadzić na podstawie Projektu Wykonawczego, zgodnie z Prawem 

Budowlanym, “Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie”, 

innymi obowiązującymi przepisami, odnośnymi normami, i innymi dokumentami wskazanymi w 

punkcie 0 niniejszej specyfikacji oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem wymaganej 

dokładności montażu i ostrożności. 

 W czasie prac należy zapewnić spełnienie wymagań przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

przepisów sanitarnych, przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, przepisów dotyczących 

pracy przy urządzeniach elektrycznych, etc. 

 Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat 

Technicznych i/lub Certyfikatów Zgodności wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. 

Wszelkie prace mogą być prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujący się 

odpowiednimi uprawnieniami. 

 W wypadku prac montażowych obejmujących instalacje o szczególnym przeznaczeniu wykonywać je 

może tylko personel posiadający udokumentowane uprawnienia do montażu takich instalacji (np. 

samonośne kanały instalacji oddymiającej lub izolacje ogniowe). 

 Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani 

zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku. Wszelkie 

otwarte zakończenia przewodów należy na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami. 

Należy dopilnować, aby wnętrze przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń lub ciał obcych. 

 Wszelkie elementy instalacji, które mogą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio 

zabezpieczyć lub czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować i 

przechować do czasu ponownego montażu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. 

 Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy odpowiednio do rodzaju przewodu 

uszczelnić oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów. 

 Przejścia wszelkich przewodów przez oddzielenia przeciwpożarowe należy wykonać zgodne z 

wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Zastosowane elementy muszą posiadać odpowiednie 

aktualne certyfikaty, atesty i/lub dopuszczenia dla danego rodzaju przewodu oraz muszą być 

zainstalowane zgodnie z warunkami określonymi w tych certyfikatach (atestach, dopuszczeniach). 

 Wykonawca jest zobowiązany do wydania wytycznych o wielkości i usytuowaniu fundamentów i 

wylewek pod konkretne, zastosowane w instalacjach urządzenia instalacyjne w terminie 

umożliwiającym wykonanie ich przez wykonawcę budowlanego. 

 Wszelkie elementy instalacji należy mocować i podwieszać na odpowiednich atestowanych 

zamocowaniach i podwieszeniach zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku w sposób 

uniemożliwiający zerwanie instalacji w wypadku pożaru. 

 Wszelkie przewody prowadzone w bruzdach należy zabezpieczyć przed tarciem powierzchni 

przewodów o ścianki bruzd przy pomocy specjalnych węży ochronnych. 

 Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku należy w czasie robót na bieżąco sprawdzać w 

naturze. 

 Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi powłokami 

wykończeniowymi (w tym w szczególności przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, 
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konstrukcje wsporcze, etc.), niezależnie od pokrycia odpowiednią powłoką zabezpieczającą, należy 

pokryć powłoką malarską w kolorze wskazanym przez Architekta (różne kolory w różnych obszarach i 

w odniesieniu do różnych instalacji). Należy zastosować powłoki malarskie odpowiednie do rodzaju 

malowanej powierzchni, zapewniające odpowiednią trwałość oraz estetykę instalacji. 

 Materiały, z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. 

 Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej 

właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 

 Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń 

powłok ochronnych. 

 Szczelność połączeń urządzeń i elementów z przewodami powinna odpowiadać wymaganiom 

szczelności tych przewodów. 

 Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjno-klimatyzacyjnych w celu ich 

obsługi, konserwacji lub wymiany. 

 Zamocowanie urządzeń i elementów być wykonane z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń 

związanych z pracami konserwacyjnymi. 

 Urządzenia i elementy wentylacyjno-klimatyzacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją 

producenta. 

 Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej powinny mieć dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. 

5.2. Przewody wentylacyjno-klimatyzacyjne 

 Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być 

jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć 

ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 

 Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm 

PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 

 Szczelność przewodów powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. 

 Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

03434. 

 Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

76002. 

 Przewody wentylacyjno-klimatyzacyje powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 

umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych 

odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 

 Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są 

minimum od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z 

izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym 

materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 

 Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w 

sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród. 

 Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku 
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izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, 

odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci. 

 Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć 

odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 

 Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu 

zamontowania. 

 Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji 

budowlanej w miejscu zamocowania. 

 Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 

wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej 

szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. Przewody z blachy nie powinny 

wykazywać ugięć przekraczających 1/250 odległości między podporami lub 20 mm, dopuszczając 

niższą z tych wartości, oraz nie powinny wykazywać odkształceń płaszcza wywołujących efekty 

akustyczne. 

 Zamocowanie przewodów do konstrukcji powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: 

przewodów; materiału izolacyjnego; zamontowanych w sieci przewodów elementów instalacji 

niezamocowanych niezależnie, np. tłumików, przepustnic itp.; elementów składowych podpór lub 

podwieszeń; osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie 

czyszczenia lub konserwacji. 

 Zamocowanie przewodów wentylacyjno-klimatyzacyjnych powinno być odporne na podwyższoną 

temperaturę powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje. 

 Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 

 Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 

bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 

obliczeniowego obciążenia. 

 Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego 

obciążenia oraz być na takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami 

pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4 % odległości między 

zamocowaniami elementów pionowych. 

 Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 

obliczeniowego obciążenia. 

 Elementom i urządzeniom w sieci przewodów przewidzianym do zdemontowania lub wymiany należy 

zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 

 Konstrukcja podpór i podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 

 Podpory i podwieszenia powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z 

materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. 

5.3. Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji 
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Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach 
instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. 

Otwory rewizyjne powinny umożliwiać czyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i 
elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich czyszczenia w inny sposób. 

Wykonanie otworów rewizyjnych nie może obniżać wytrzymałości ani szczelności przewodów, jak również 
właściwości cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. 

Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak zamontowane, aby nie 
utrudniały czyszczenia przewodów. 

Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe kształty. 
Niedopuszczalne jest stosowanie taśm perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia. 

Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub, lub innych elementów mogących 
powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 

Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych. 

Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać. 

W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy stosować zdejmowane 
zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku przewodów o większych średnicach należy 
stosować trójniki o minimalnej średnicy 200 mm lub otwory rewizyjne o wymiarach: 

Tabela 1 

Średnica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ściance przewodu [mm] 

d [mm] Wysokość otworu (wzdłuż Szerokość otworu (w poprzek przewodu 
przewodu) po łuku) 

200  d  315 300 100 

315  d  300 400 200 

>500 500 400 

otwór rewizyjny jako właz, 600 500 
gdy czyszczenie związane 
jest z wejściem do wnętrza 
przewodu 

W przewodach o przekroju prostokątnym należy wykonywać otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach: 

Tabela 2 

Wymiar boku przewodu 

s [mm] 

Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ściance przewodu [mm] 

Wysokość otworu (wzdłuż Szerokość otworu (w poprzek 
przewodu) przewodu) 

 200 300 100 
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200  s  500 

>500 

400 

500 

200 

400 

otwór rewizyjny jako właz, gdy 
czyszczenie związane jest z 
wejściem do wnętrza przewodu 

600 500 

Jeżeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu są mniejsze niż minimalne wymiary otworu 
rewizyjnego podane w tabeli 2, to otwór rewizyjny należy tak wykonać, aby jego krótsza krawędź była 
równoległa do krótszej krawędzi ścianki przewodu, w którym jest umieszczony. 

W wypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji w celu umożliwienia czyszczenia, powstałe w ten 
sposób otwory nie powinny być mniejsze niż określone w tabelach 1 i 2. 

W przypadku wykonywania otworu rewizyjnego na końcu przewodu, jego wymiary powinny być równe 
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. 

Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach montowanych nad stropem podwieszonym. 

Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach urządzeń: 

 przepustnice (z dwóch stron) 

 klapy pożarowe (z jednej strony) 

 nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron) 

 tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony) 

 tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron) 

 filtry (z dwóch stron) 

 wentylatory przewodowe (z dwóch stron) 

 urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron) 

Powyższe nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu oczyszczenia (z wyjątkiem klap 
pożarowych, nagrzewnic i chłodnic). 

Między otworami rewizyjnymi nie powinny być montowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym 
niż 45°, a w przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 
10 m. 

W poziomych przewodach odprowadzających powietrze z okapów kuchni zawodowych należy stosować otwory 
rewizyjne w odstępach nie większych niż 6 m. 

Podwieszenia kanałów na prętach gwintowanych z podkładkami gumowymi, lub na taśmach stalowych 
(wieszaki z przekładkami z gumy). Mocowania kanałów do konstrukcji wsporczych z przekładkami z gumy. 

Kanały prowadzone po dachu należy prowadzić wykorzystując podpory systemowe. 

Kanały po dachu należy prowadzić na wysokości min. 40 cm ponad poziomem wykończonego dachu. 

Wszelkie elementy instalacji należy wykonać w taki sposób, aby uniemożliwić przenoszenie drgań na 
konstrukcję budynku. W szczególności oprócz odpowiedniej konstrukcji wszelkich podpór i podwieszeń 
kanałów należy stosować odpowiednią izolację kanałów (owinięcie kanałów płytami ze spienionego PE lub 
gumy) w miejscach przejść przez przegrody budowlane, poza przejściami przez ściany i stropy oddzieleń 
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przeciwpożarowych, w których należy zastosować odpowiednie klapy ppoż. montowane zgodnie z instrukcją 
producenta. 

Podejścia do poszczególnych elementów nawiewnych zainstalowanych w stropie podwieszonym przewodami 
elastycznymi z izolacją termiczną podejścia do elementów wywiewnych - przewodami elastycznymi bez izolacji 
termicznej. 

Wszelkie elementy sieci kanałów oraz elementy montażowe w wykonaniu ocynkowanym. 

5.4. Centrale wentylacyjne i wentylatory 

Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję 
budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów sprężynowych, amortyzatorów 
gumowych itp) oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych. 

Amortyzatory pod wentylator należy rozmieszczać tak, aby środek ciężkości wentylatora znajdował się w 
połowie odległości pomiędzy amortyzatorami. 

Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem otworów 
wentylatora. 

Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić 100  L  250 mm. 

Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas pracy 
wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalację. 

Podczas montażu centrali wentylacyjnej i wentylatora należy zapewnić: 

 odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora 

 równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika 

 ustawienie kół pasowych w płaszczyznach prostopadłych do osi wirnika 

 wentylatora i silnika (w przypadku wentylatorów z przekładnią pasową). 

Przekładnie pasowe należy zabezpieczyć osłonami. 

Wentylatory tłoczące (zasysające powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mieć otwory wlotowe zabezpieczone 
siatką. 

Zasilenie elektryczne silnika powinno zapewnić prawidłowy, zgodny z oznaczeniem, kierunek obrotów 
wentylatora. 

5.5. Nagrzewnice 

Lamele nagrzewnic powinny być równoległe do siebie i nie mieć uszkodzeń wynikających np. z 
nieprawidłowego transportu lub składowania. 

Nagrzewnice należy montować tak. aby był łatwy całkowity spust czynnika grzejnego i odpowietrzenie 
wymiennika ciepła oraz ich demontaż w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany. 

Sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien ułatwiać ich 
naturalne odpowietrzenie. 

Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinającej nagrzewnic powinien odpowiadać wymaganym 
warunkom przepływu czynnika w instalacji. Należy zapewnić możliwość łatwego demontażu zaworów 
regulacyjnych bez konieczności spuszczania wody z instalacji. 

Nagrzewnice narażone na zamarznięcie w wyniku oddziaływania niskiej temperatury zewnętrznej powinny być 
zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciwzamrożeniowego. 
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Nagrzewnice elektryczne powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenie prądowe i zabezpieczenie 
przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Układ sterujący zabezpiecza przed 
włączeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji. 

5.6. Chłodnice 

Lamele chłodnic powinny być równoległe do siebie i nie mieć uszkodzeń wynikających np. z nieprawidłowego 
transportu lub składowania. 

Chłodnice należy montować tak. aby był łatwy całkowity spust czynnika chłodniczego i odpowietrzenie 
wymiennika chłodu oraz ich demontaż w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany. 

Sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik chłodniczy do chłodnic powinien ułatwiać ich 
naturalne odpowietrzenie. 

Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinającej chłodnic powinien odpowiadać wymaganym 
warunkom przepływu czynnika w instalacji. Należy zapewnić możliwość łatwego demontażu zaworów 
regulacyjnych bez konieczności spuszczania wody z instalacji. 

Chłodnice powietrza powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające przenikaniu kropel wody do innych 
części instalacji. 

5.7. Urządzenia do odzyskiwania ciepła 

Powinny być wyposażone w otwory rewizyjne umożliwiające czyszczenie tych urządzeń, o ile ich konstrukcja 
nie umożliwia ich czyszczenia w inny sposób. 

Urządzenia, w których występuje wykraplanie pary wodnej powinny mieć instalację do odprowadzenia skroplin 
do kanalizacji lub do odpowiedniego zbiornika. 

5.8. Filtry powietrza 

Filtry powietrza powinny być wyposażone we wskaźniki stopnia zanieczyszczenia, sygnalizujące konieczność 
wymiany wkładu filtrującego. 

Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. 

Wkłady filtracyjne należy montować po zakończeniu ‘’brudnych’’ prac budowlanych lub zabezpieczać je przed 
zabrudzeniem. 

5.9. Nawiewniki, wywiewniki 

Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich 
przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 

Nawiewników nie wolno umieszczać w pobliżu przeszkód (np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone 
lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. 

Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 

Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikami lub wywiewnikami należy prowadzić jak najkrótszą trasą, 
bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 

W przypadku łączenia z siecią przewodów za pomocą przewodów elastycznych nie należy: 

 zgniatać tych przewodów 

 stosować przewodów dłuższych niż 4 m. 

Jeżeli umożliwiają to warunki budowlane: 

 długość (L) prostego odcinka przewodu o średnicy D, doprowadzającego powietrze do nawiewnika 
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powinna wynosić L  3D 

 przesunięcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodów, do którego podłączony 

jest przewód o średnicy D , doprowadzający powietrze do nawiewnika powinno wynosić s  L/8. 

Nawiewniki i wywiewniki podczas "brudnych" prac budowlanych należy zabezpieczyć folią. 

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi są montowane w pozycji całkowicie otwartej. 

Sposób mocowania nawiewników i wywiewników w stropie podwieszonym należy uzgodnić z wykonawcą 
konstrukcji stropu biorąc pod uwagę ciężar elementów oraz nośność stropu [mocowanie bezpośrednio do 
konstrukcji stropu podwieszonego lub do stropu żelbetowego za pomocą zwieszaków z prętów gwintowanych. 

5.10. Czerpnie i wyrzutnie 

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków 
atmosferycznych przez zastosowanie np. żaluzji. 

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni należy zabezpieczyć przed przedostawaniem się drobnych 
gryzoni, ptaków itp. 

Zamocowania czerpni i wyrzutni dachowych muszą zapewniać wodoszczelność przejścia przez dach. 

5.11. Przepustnice 

Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego. 

Mechanizmy napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i 
hałasu w czasie pracy instalacji. 

Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie 1, a 
szczelność obudowy przepustnic co najmniej klasie A wg klasyfikacji PN-EN 1751. 

5.12. Tłumiki hałasu 

Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem 
zawierającym: 

 kierunek przepływu powietrza 

 wersje usytuowania tłumika w instalacji (np. góra ). 

W pomieszczeniach z wewnętrznymi źródłami hałasu (np. maszynowni wentylacyjnej) tłumiki należy montować 
w przewodach wentylacyjnych jak najbliżej przegrody akustycznej (ściana, strop) oddzielającej to 
pomieszczenie od pomieszczenia sąsiedniego. Odcinek przewodu pomiędzy tłumikiem a przegrodą powinien 
być zaizolowany akustycznie. 

5.12.1. Klapy pożarowe 

Klapy pożarowe należy instalować w przegrodach budowlanych, zgodnie instrukcją montażu producenta i 
aprobatą/świadectwem dopuszczenia, z uwzględnieniem prawidłowej izolacji przestrzeni między klapą a ścianą. 
Klapy pożarowe należy na czas montażu zabezpieczyć folią. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową w zakresie 

materiałów, ilości i właściwości i części zamiennych. 

 Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 

 Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację. 
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 Sprawdzenie czystości instalacji. 

 Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 

 Sprawdzenie kompletności oznakowania, realizacji zabezpieczeń p.poż. (rozmieszczenia klap 

pożarowych, powłok ogniochronnych, itp.) 

 Sprawdzenie rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych, akustycznych i ogniochronnych. 

 Sprawdzenie zamocowania przewodów i elementów w sposób nie przenoszący drgań. 

 Sprawdzenie środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

6.2. Badania wentylatorów i centralnych urządzeń wentylacyjnych 

Sprawdzenie: 

 czy elementy urządzenia zostały podłączone w sposób prawidłowy 

 zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych) 

 konstrukcji i właściwości (np. obudowy) 

 przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych 

 zainstalowania wibroizolatorów 

 zamocowania silników 

 prawidłowości obracania się wirnika w obudowie 

 naciągu i liczby pasów klinowych (łącznie z dostawą części zamiennych) 

 zainstalowania osłon przekładni pasowych 

 odwodnienia z uszczelnieniem 

 ukształtowania łopatek wentylatora zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na 

tabliczce znamionowej. 

6.3. Badanie wymienników ciepła 

Sprawdzenie: 

 zgodności tabliczek znamionowych 

 szczelności zamocowania w obudowie 

 czy nie ma uszkodzeń (np. pogięte lamele) 

 materiału, z jakiego wykonano wymienniki 

 prawidłowości przyłączenia zasilenia i powrotu czynnika 

 warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych 

 czy nie ma uszkodzeń odkraplaczy 

 czy zainstalowano urządzenie przeciwzamrożeniowe na lub w wymienniku ciepła. 

6.4. Badanie filtrów powietrza 

Sprawdzenie: 

 zgodności typu i klasy filtrów z danymi projektowymi 

 szczelności zamocowania w obudowie 

 czystości filtra 

 wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia 

 zestawu zapasowych filtrów 

6.5. Badanie nawilżaczy powietrza 

Sprawdzenie: 
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 zgodności tabliczek znamionowych z danymi projektowymi 

 warunków zainstalowania na kanale 

 kompletności poszczególnych elementów 

 systemu rozprowadzania pary 

6.6. Badanie klap pożarowych 

Sprawdzenie: 

 warunków zainstalowania 

 certyfikatów 

 typu urządzenia wyzwalającego i zgodności z danymi projektowymi 

6.7. Badanie czerpni powietrza 

Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi. 

6.8. Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych 

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. działanie współbieżne, przeciwbieżne). 

6.9. Badanie sieci przewodów 

Sprawdzenie: 

 wzrokowe i przez kontrolę dotykową szczelności połączeń przewodów 

 wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 

6.10. Badanie nawiewników i wywiewników 

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym. 

6.11. Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych 

Sprawdzenie: 

 kompletności każdego obwodu układu regulacji na podstawie schematu regulacji 

 rozmieszczenia czujników 

 kompletności i rozmieszczenia regulatorów 

 szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie umiejscowienia, dostępu, rozmieszczenia części 

zasilających i części regulacyjnych, systemu zabezpieczeń, wentylacji, oznaczenia, typów kabli, 

uziemienia, schematów połączeń w obudowach. 

6.12. Kontrola działania 

Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z 
wymaganiami. 

6.12.1. Prace wstępne 

 Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny). 

 Nastawienie i sprawdzenie klap pożarowych 

 Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków 

eksploatacyjnych. 

 Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych. 

 Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, jeśli to konieczne, ustawienie 

kierunku wypływu powietrza z nawiewników. 

 Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających 
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 Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego. 

 Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej. 

 Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacji ogrzewczej, chłodzącej i 

nawilżającej, z uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych. 

 Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi. 

 Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej. 

 Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 

6.12.2. Procedura prac 

Wymagania ogólne 

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych instalacji, 
przez poszczególne układy, do całych instalacji. 

Poszczególne części składowe i układy instalacji powinny być doprowadzone do określonych warunków pracy z 
uwzględnieniem blokad i współdziałania różnych układów regulacji, jak również sekwencji regulacji i symulacji 
nadzwyczajnych 

warunków, dla których zastosowano dany układ regulacji. 

W celu potwierdzenia prawidłowego działania urządzeń regulacyjnych należy obserwować zależność między 
sygnałem wymuszającym a działaniem tych urządzeń. Działanie regulatora sprawdza się przez kilkukrotną 
zmianę jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzając jednocześnie działanie spowodowane przez ten regulator. 

Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 

 Kierunek obrotów wentylatorów 

 Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora. 

 Działanie wyłącznika. 

 Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic. 

 Działanie systemu przeciwzamrożeniowego. 

 Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych. 

 Działanie i kierunek regulacji urządzeń napędzających. 

 Elementy zabezpieczające silników napędzających. 

 Kontrola działania wymienników ciepła 

 Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych. 

 Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła. 

 Działanie regulacji obrotowych regeneratorów ciepła. 

 Doprowadzenie czynnika do wymienników. 

Kontrola działania sieci przewodów 

 Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacjach ogrzewczej, chłodzenia i nawilżania 

powietrza. 

 Dostępność do sieci przewodów. 

 Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych 

 Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników. 

 Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w pomieszczeniu 

 Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników. 
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 Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu, jak również cyrkulacji 

powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia. 

 Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych 

 Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach 

eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności: 

 wartości zadanej temperatury wewnętrznej i zewnętrznej 

 działania wyłącznika rozruchowego 

 działania przeciwzamrożeniowego 

 działania klap pożarowych 

 działania regulacji strumienia powietrza 

 działania urządzeń do odzyskiwania ciepła 

 współdziałania z instalacjami ochrony przeciwpożarowej. 

6.13. Zakres 

6.13.1. Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 

Tabela 4 

Miejsce pomiaru Instalacje Pomieszczenie 
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Funkcje instalacji 

(F) Z 1 1 0 1 2 0 0 1 0 

(F) H 1 1 1 1 2 2 0 1 2 

(F) C 1 1 1 1 2 2 2 1 2 

(F) M/D 
1 1 1 1 2 2 1 1 2 

(F) MD 

(F) HC 1 1 1 1 2 1 2 1 2 

(F) HM/HD/CM/CD 

1 1 1 1 2 1 1 1 2(F) HCM/MCD/CHD/HMD 

(F) HCMD 

Wyjaśnienie odsyłaczy i symboli 

*) powietrze zewnętrzne, nawiewane i wywiewane 

**) w zależności od sposobu regulacji, jeśli ma zastosowanie 
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0 – pomiar nie jest konieczny 

1 – wykonać w każdym przypadku 

2- wykonać tylko w przypadku wymagań w umowie 

(F) – filtracja (jeżeli występuje 

M- nawilżenie 

C – chłodzenie 

Z – bez żadnego procesu termodynamicznego 

D – osuszanie 

H – ogrzewanie 

6.13.2. Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli działania 

Zakres powinien być ustalony przed rozpoczęciem montażu. 

Wyróżnia się poziomy kontroli oznaczone odpowiednio A, B, C, D. W przypadku braku określenia poziomu w 
umowie lub projekcie należy stosować poziom A. 

Tabela 5 

Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli instalacji 

Poziom wykonania pomiarów kontrolnych i kontroli Wzór do obliczenia zakresu 
działania 

A p = 1,6 x n0,4 

B p = 2,23 x n0,45 

C p = 3,16 x n0,5 

D p = n 

Wzory dot. poziomów A, B i C mają zastosowanie dla n  10 

Liczbę p należy zaokrąglić do najbliższej liczby całkowitej 

p – liczba podobnych elementów wybranych do badań 

n – ogólna liczba podobnych elementów w instalacji 

Jeśli pomiary mają być wykonywane w podobnych pomieszczeniach, to dopuszcza się pomiar pewnych 
parametrów w zmniejszonej liczbie pomieszczeń, które stanowią tylko ułamek p. Liczbę wymaganych pomiarów 
podano w tablicy 6 

Tabela 6 
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Parametr Liczba pomiarów 

Normalna Minimalna 

Temperatura powietrza w pomieszczeniu rejestrowana w sposób 
ciągły przez 24 h 

p/10 1 

Wilgotność powietrza w pomieszczeniu rejestrowana w sposób 
ciągły przez 24 h 

p/10 1 

Pionowy profil prędkości p/10 1 

Prędkość powietrza w pomieszczeniu p/10 1 

Poziom dźwięku A p/5 3 

W odniesieniu do instalacji elementy budowlane lub składowe określa się jako podobne, jeśli są identyczne i ich 
parametry mają identyczne wartości (nominalne lub rzeczywiste). 

Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić metody 
pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w dokumentach odbiorowych. 

W pomieszczeniach o powierzchni nie większej niż 20 m2 należy przyjąć co najmniej jeden punkt pomiarowy; 
większe pomieszczenia powinny być odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny być wybierane w 
strefie przebywania ludzi i w miejscach, w których oczekuje się najgorszych warunków. 

Tolerancje mierzonych wartości, które powinny być uwzględnione w czasie doboru przyrządów pomiarowych, 
podano w tablicy 7. 

Tabela 7 

Parametr Niepewność*) 

Strumień objętości powietrza w pojedynczym pomieszczeniu  20% 

Strumień objętości powietrza w całej instalacji  15% 

Temperatura powietrza nawiewanego  2 

(nie dotyczy pomieszczeń z wymaganiami 
szczególnymi) 

Wilgotność względna  15% wartości mierzonej wilgotności względnej 

(nie dotyczy pomieszczeń z wymaganiami 
szczególnymi) 

Prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi  0,05 m/s 

Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi  1,5C 

(nie dotyczy pomieszczeń z wymaganiami 
szczególnymi) 

poziom dźwięku A w pomieszczeniu  3 dB(A) 
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*) wartości niepewności pomiarów zawierają dopuszczalne odchyłki od wartości projektowanych jak również 
wszystkie błędy pomiarowe 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawcę i Inżyniera 
Kontraktu. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

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. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do rejestru obmiarów. 

Jednostki obmiarów robót ; 

- kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych central wentylacyjnych, wentylatorów, nawilżaczy 

- szt. (sztuk) – nawiewniki, wywiewniki, regulatory VAV, 

- r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robót ręcznych i mechanicznych. 

- m2 (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych kanałów wentylacyjnych i izolacji cieplnej. 

- m-g (motogodziny) - praca transportu. 

W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania instalacji, 
w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, 
otwory w elementach budynku, przejścia i przepusty instalacyjne, materiały i elementy montażowe 
i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia 
miejsca robót, kształtki, elementy łączące i dostosowujące, osprzęt, filtry, tłumiki dźwięku i drgań, klapy 
przeciwpożarowe, atestowane przejścia instalacyjne przez oddzielenia pożarowe, zasilanie elektryczne, 
wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały eksploatacyjne potrzebne do 
rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub 
innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji. 

Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na 
koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. 

Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości poszczególnych elementów instalacji zawarte 
w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkości nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za właściwe parametry instalacji i odpowiednią ilość poszczególnych części składowych 
instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczególnych elementów instalacji jest spełnienie wymagań posta-
wionych poszczególnym instalacjom (zapewnienie standardów jakościowych i ilościowych określonych 
w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora). 

Przy określaniu cen urządzeń i części składowych instalacji oraz wartości robót należy uwzględnić możliwość 
zwiększenia wydajności urządzeń o 5%. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
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Odbioru dokonuje Inżynier na pisemny wniosek Wykonawcy na podstawie oceny wizualnej wykonanych robót, 
wyników wymaganych badań i pomiarów oraz dokumentacji powykonawczej. 

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji, należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru instalacji wentylacji. Tom V 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

uruchomienie 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót 
i elementów do prawidłowego montażu. 

Odbioru robót zanikających należy dokonywać na bieżąco, pozostałe roboty częściowo lub po zakończeniu 
całości. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 
technicznego instalacji. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniana w trakcie wykonywania robót, 

 Dziennik budowy, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 

materiałów), 

 dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji, 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 protokoły potwierdzające kompletność wykonania prac, 

 protokoły z przeprowadzonej kontroli działania instalacji 

 protokoły z przeprowadzonych pomiarów kontrolnych instalacji 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

 aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blach o przekroju 
prostokątnym – Wymiary 

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blach o przekroju 
kołowym – Wymiary 
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PN- B –01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia 

PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania 

PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania 

PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych 

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania aerodynamiczne 
przepustnic regulacyjnych i zamykających 

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – Właściwości 
mechaniczne 

ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części składowych 
sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów 

PN-EN 12101-3:2004 
/AC:2005 

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 3: Wymagania techniczne 
dotyczące wentylatorów oddymiających. 

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia o podpory przewodów – Wymagania 
wytrzymałościowe 

10.2. Dokumenty 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji wentylacyjnych. Tom V Cobrti Instal, Warszawa 
2002. 
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ST.02.04.00 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

kod CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

https://ST.02.04.00
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1st WSTĘP 

1st1st Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
elektrycznych w ramach inwestycji z opisanej w punkcie 1.1 ogólnych warunków specyfikacji. 

1st2ndZakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.3. Stanowi opracowanie zawierające w szczególności: 

− zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości robót, 

− sposoby wykonania robót budowlanych, ich kontroli, obmiaru, odbioru oraz wynagrodzenia, 

− właściwości wyrobów budowlanych, 

− sposoby oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

1st3rd Zakres robót objętych specyfikacją 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robot branży elektrycznej określony w Projekcie 
Wykonawczym dla Instalacji Elektroenergetycznych według wykazu jak niżej: 

− Tablice rozdzielcze i aparaty, 

− Instalacja wewnętrznych linii zasilających (WLZ), 

− Instalacje oświetlenia, 

− Instalacja gniazd wtyczkowych, 

− Instalacja siły napięcia podstawowego, 

− Instalacja zasilania urządzeń, 

− Instalacji ochrony od porażeń, 

− Instalacja połączeń wyrównawczych, 

− Instalacja uziemiająca, 

− Instalacja przeciwprzepięciowa, 

1st4th Ogólne wymagania dotyczące robót 

1st4th1st Przekazywanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej i ST zgodnie z umową. 

1st4th2nd Zgodność robót z dokumentacją projektową 

Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane 
określone w Dokumentacji Projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe. Cechy materiałów muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie 
będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementów 
budowli to takie materiały będą bezzwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1st4th3rd Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
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ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

1st4th4th Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie podejmować 
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− możliwością powstania pożaru. 

1st4th5th Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w 
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1st4th6th Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1st4th7th Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora 
Nadzoru o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1st4th8th Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Instalacje lub urządzenia elektryczne 
przeznaczone do demontażu należy pozbawić napięcia poprzez ich trwałe odłączenie od źródeł napięcia. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Odzież robocza stosowana podczas wykonywania robót będzie miała dobrze 
widoczny znak firmowy Wykonawcy. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1st4th9th Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego). 

1st4th10th Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

1st5th Określenia podstawowe 

Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy zgodnie z Prawem Budowlanym. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego 
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w 
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzania zmian w zastosowanych rozwiązaniach 
projektowych Wykonawca ma obowiązek powiadomienia w formie wcześniej uzgodnionej projektanta i 
inspektora nadzoru w celu podjęcia decyzji technicznych w żądanym lub proponowanym przez Wykonawcę 
zakresie. 

2nd MATERIAŁY 

2nd1stStosowane materiały 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego materiału i odpowiednie atesty, aprobaty 
techniczne, świadectwa zgodności, świadectwa dopuszczenia itp. oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia każdorazowo jakościowego i ilościowego odbioru 
materiałów przed ich zabudowaniem w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 
w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. Odbioru dokonuje 
Kierownik Robót elektrycznych sporządzając na tę okoliczność stosowną notatkę. Wykonawca jest obowiązany 
dostarczyć na budowę wyroby i materiały nowe (nie używane). Używane materiały mogą być stosowane 
wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 

2nd2nd Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2nd3rd Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed wpływami warunków atmosferycznych, czynników fizykochemicznych, 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przy 
składowaniu należy przestrzegać wymagań wynikających ze specjalnych właściwości materiałów i urządzeń 
podanych przez producenta lub dostawcę. 
Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Kierownikiem Budowy organizuje Wykonawca. 

2nd4th Wariantowe stosowanie materiałów 
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Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze przed użyciem materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

3rd SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST „Ogólne warunki techniczne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z projektem organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4th TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ST „Ogólne warunki techniczne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich Śródków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba Śródków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
W czasie transportu oraz składowania materiałów oraz aparatury elektrycznej przestrzegać zaleceń wytwórców. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5th WYKONANIE ROBÓT 

LINIE KABLOWE NN i WLZ-ty 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
Wykonawca nie może korzystać w celach transportu materiałów z wind osobowych. 
Wykonawca ograniczy do minimum uciążliwości wynikające z prowadzonych prac dla innych czynnych 
obiektów na terenie Instytutu Fizyki Jądrowej (IFJ). 
Wykonawca tak zorganizuje plac budowy, aby umożliwić bezpieczne poruszanie się personelu, pacjentów i 
innych użytkowników po wyznaczonych drogach na terenie IFJ. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie IFJ. 

5th1st Warunki przystąpienia do robót 

W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 

− sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 

− sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowę, uzgodnienia), 

− oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: 



           
       

          
        

         
           

 
  

 

 

    

    

            
   

              
           

             
             

      

   

             
             

              
          

               
       

           

      

           
            

    

            

             

     

       

            

     

         

   

       

            
 

   

            

               
 

            

               
   

                
              

            
      

             
            

             
     

STWIOR dla inwestycji p.n.: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY MUZEUM 
ETNOGRAFICZNEGO Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, NISKOPRĄDOWĄ, WOD-KAN, WENTYLACJĄ 
MECHANICZNĄ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. BUDOWA CIĄGU PIESZO – JEZDNEGO ORAZ 

NAZIEMNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ ZEWNĘTRZNĄ, WEWETRZNĄ: 
ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ NA DZIAŁCE NR 1/31, 

OBR. 70 PODGÓRZE PRZY UL. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO 29 W KRAKOWIE 

strona 324 

- dróg dowozu materiałów 

- miejsc składowania materiałów 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy odebrać protokolarnie front robót od Generalnego 
Wykonawcy lub Zamawiającego. 
Stan robót budowlanych powinien być taki, aby roboty elektromontażowe można było prowadzić bez narażenia 
instalacji i sieci na uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy pracy. 
Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media tj. energia 
elektryczna, woda, c.o., gaz niezbędne do prowadzenia robót, a także możliwość wykonywania niezbędnych 
prac w rejonie normalnej działalności IFJ. 

5th1st1st Wymagania ogólne 

1) Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczą wykonania instalacji i sieci energetycznych, 
sygnalizacyjnych, sterowniczych o napięciu do 1 kV w terenie oraz częściowo w budynkach. 

2) Do wykonania linii kablowych należy używać przewodów, kabli, sprzętu, osprzętu oraz aparatury i 
urządzeń posiadających znak bezpieczeństwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

3) Kablowe linie zasilające powinny być tak wykonane, aby zapewniały ciągłą dostawę energii elektrycznej o 
odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb użytkowników. 

4) Należy zapewnić bezkolizyjność instalacji i sieci elektrycznych z innymi instalacjami. 

5) Podczas układania kabli nie wolno: 

− dopuszczać do uszkodzenia układanego kabla np. poprzez przekraczanie dopuszczalnej temperatury 
podanej przez producenta kabla oraz zginanie kabla promieniem mniejszym niż podany przez 
producenta lub w normach: 

− powodować uszkodzenia innych kabli znajdujących się w pobliżu trasy układanego kabla 

− powodować uszkodzenie instalacji lub urządzeń znajdujących się w pobliżu trasy układanego kabla 

− dopuszczać do zanieczyszczania środowiska 

6) Zastosowana technologia układania kabli powinna uniemożliwić: 

− tarcie zewnętrznej warstwy kabla o ściany lub dno wykopu, kanału itp. 

− przekroczenie dopuszczalnej siły naciągu 

7) Kable łączyć na zaciskach aparatów łączeniowych i rozdzielczych. 

5th1st2nd Wymagania szczegółowe 

5th1st2nd1st Układanie kabli i przewodów w budynkach 

1) Przy wytyczaniu trasy należy uwzględniać lokalne uwarunkowania oraz bezkolizyjność z innymi 
instalacjami 

2) i urządzeniami 

3) Trasa powinna przebiegać, wszędzie tam gdzie to możliwe, wzdłuż linii prostych. 

4) Kable w budynku układać na drabinkach i w korytkach kablowych oraz częściowo na uchwytach 
odstępowych, 

5) Odległości kabli od innych instalacji i urządzeń wg normy N SEP-E-004 

6) Przejścia kabla przez ściany wewnętrzne w przepustach rurowych. Po ułożeniu w nich kabla przepusty 
uszczelnić materiałem niepalnym. 

7) Otwory dla kabli w ścianie budynku już wybudowanej należy wykonać w trakcie ich układania. Przebicia 
dla większej ilości kabli przez ściany budynku konsultować na bieżąco, z uwagi na uwarunkowania 
konstrukcyjne, z projektantem konstrukcji, który po rozeznaniu na budowie podejmie decyzję o 
ewentualnych koniecznych miejscowych wzmocnieniach substancji budowlanej. 

8) W miejscach przejść przez ściany zewnętrzne budynków poniżej poziomu terenu zainstalować przepusty 
rurowe ze spadkiem w kierunku zewnętrznym. Przestrzenie pomiędzy rurami, a ścianą starannie 
zabetonować, zaś po wciągnięciu kabli przepusty rurowe uszczelnić zarówno przed wnikaniem wilgoci jak 
i gazu do wnętrza budynków. 
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5th1st2nd2nd Montaż korytek i drabinek kablowych 

Na przygotowanej trasie należy mocować konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich 
korytek (bez względu na rodzaj instalacji elementy te powinny zostać zamocowane do podłoża w sposób trwały, 
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj 
instalacji). 
Przy mocowaniu do podłoża konstrukcji wsporczych, na których będą zamocowane korytka należy uwzględnić 
nośność tych konstrukcji, aby spełnione były wymagania wytrzymałości mechanicznej ciągów instalacyjnych. 
Przy montażu konstrukcji wsporczych korzystać z danych podawanych przez konstruktorów i producentów 
systemu. 
Łączenie z sobą odcinków prostych powinno wykonywać się za pomocą łącznika przykręcanego śrubami M6 z 
łbem półkolistym (łeb wewnątrz korytka) lub w inny sposób podany przez producenta. 
Miejsca przecięć korytek trzeba zabezpieczyć przed korozją. 
Korytko do podpory należy mocować przesuwnie, umożliwiając ruch korytka wzdłuż trasy. 
Po sprawdzeniu prawidłowości montażu konstrukcji wsporczych i ciągów instalacyjnych w korytkach należy 
ułożyć kable lub przewody. 
Korytkowe ciągi instalacyjne muszą zapewniać ciągłość obwodu elektrycznego, aby zagwarantować 
ekwipotencjalne połączenie i uziemienie. 
Wszystkie elementy metalowe ciągu należy objąć połączeniami wyrównawczymi. 

5th1st2nd3rd Oznaczenie kabli 

Kable ułożone powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie 
większych niż 10 m i w miejscach charakterystycznych jak skrzyżowania wejścia do kanałów i rur ochronnych. 
Na oznacznikach należy umieszczać napisy zawierające, co najmniej: 

− numer ewidencyjny kabla 

− typ kabla 

− rok ułożenia kabla 

Końce poszczególnych żył kabla powinny być jednakowo oznaczone. 

5th1st2nd4th Przyłączanie przewodów do aparatów i urządzeń 

Miejsca połączeń żył kabli z zaciskami urządzeń rozdzielczych powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 
połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. 
Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Przewody w miejscach połączeń powinny mieć zapas długości. Przewód neutralno-ochronny PEN powinien 
mieć większy zapas niż przewody czynne. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie żyły kabla nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 
Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten 
jest przystosowany. 

INSTALACJE ELEKTOENERGETYCZNE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
Wykonawca nie może korzystać w celach transportu materiałów z wind osobowych. 
Wykonawca ograniczy do minimum uciążliwości wynikające z prowadzonych prac dla innych czynnych 
obiektów na terenie Instytutu Fizyki Jądrowej (IFJ). 
Wykonawca tak zorganizuje plac budowy, aby umożliwić bezpieczne poruszanie się personelu, pacjentów i 
innych użytkowników po wyznaczonych drogach na terenie IFJ. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie IFJ. 
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Wszelkie prace związane z ingerencją w istniejącą strukturę energetyczną obiektu a mogące spowodować 
okresowe wyłączenia energii elektrycznej Wykonawca powinien przed ich rozpoczęciem zgłosić 
Zamawiającemu i uzyskać na nie stosowne zgody. 

5th2nd Warunki przystąpienia do robót 

W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 

− sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 

− sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowę, uzgodnienia), 

− oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: 

- dróg dowozu materiałów 

- miejsc składowania materiałów 

Przed przystąpieniem do robot montażowych należy odebrać protokolarnie front robót od Generalnego 
Wykonawcy lub Zamawiającego. 
Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty elektromontażowe można było 
prowadzić bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy pracy. 

5th3rd Sposób wykonania robót 

5th3rd1st Wymagania ogólne 

1) Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczą wykonania instalacji elektrycznych 
wnętrzowych o napięciu do 1 kV w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych. 

2) Do wykonania instalacji elektrycznych należy używać przewodów, kabli, sprzętu, osprzętu oraz aparatury i 
urządzeń posiadających znak bezpieczeństwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

3) Wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciągi instalacyjne powinny być tak 
zainstalowane, aby możliwe było ich swobodne funkcjonowanie oraz dostęp w czasie przeglądów i 
konserwacji. 

4) Instalacje elektryczne powinny być tak wykonane, aby zapewniały ciągłą dostawę energii elektrycznej o 
odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb użytkowników. 

5) Należy umożliwić całkowitą wymianę instalacji i przewodów bez naruszania konstrukcji budynku. 

6) Należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. 

7) Trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów. 

8) Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy zabudować w taki sposób, aby zapewnić łatwą obsługę i 
zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób. 

9) Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnić niezbędną 
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. Zaleca się instalowanie puszek z otworami do mocowania 
gniazd za pomocą wkrętów. 

10) W łazienkach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem stref 
ochronnych. 

11) Położenie załącz/wyłącz łączników oświetlenia należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu 
było ono jednakowe, przy czym załączanie oświetlenia powinno następować po wciśnięciu górnej części 
łącznika kołyskowego. 

12) Należy instalować w każdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wyłącznie ze stykiem ochronnym. 

13) Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk 
ten występował u góry. 

14) Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych należy podłączyć w taki sposób, aby przewód 
fazowy dochodził do lewego zacisku, a przewód neutralny do prawego zacisku. 

15) Nie stosować gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwójnych, potrójnych), w których nie może być 
realizowany jednakowy układ biegunów względem styku ochronnego PE. 

16) Wszystkie wypusty oświetleniowe powinny mieć wyprowadzony przewód ochronny PE. 
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17) Instalacje elektryczne należy wykonać i zabezpieczyć w taki sposób, aby nie były źródłem pożarów w 
budynku, ani nie powodowały rozprzestrzeniania się ognia. 

5th3rd2nd Wymagania szczegółowe 

5th3rd2nd1st Trasowanie 

1) Przy wytyczaniu trasy należy uwzględniać konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami 
i urządzeniami. 

2) Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych - równoległych i prostopadłych do ścian i stropów, 
zmieniając swój kierunek tylko w zależności od potrzeb (łuki i rozgałęzienia, podejścia do urządzeń). 

3) Trasa prowadzenia instalacji kanałowej powinna uwzględniać rozmieszczenie odbiorników oraz instalacje 
nieelektryczne, takie jak technologiczne, gazowe wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby uniknąć 
skrzyżowań i niedozwolonych zbliżeń między tymi instalacjami. 

4) Trasa przebiegu powinna być łatwo dostępna do konserwacji lub remontów. 

5) Trasowanie powinno uwzględniać miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Należy 
przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości zamocowania wsporników i odległości między punktami 
podparcia (zawieszenia). 

5th3rd2nd2nd Instalacje w korytkach 

Na przygotowanej trasie należy mocować konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich 
instalacji elektrycznych (bez względu na rodzaj instalacji elementy te powinny zostać zamocowane do podłoża 
w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować 
oraz sam rodzaj instalacji). 
Przy mocowaniu do podłoża konstrukcji wsporczych, na których będą zamocowane korytka lub drabinki, należy 
uwzględnić nośność tych konstrukcji, aby spełnione były wymagania wytrzymałości mechanicznej ciągów 
instalacyjnych. 
Przy montażu konstrukcji wsporczych dla każdego ciągu instalacyjnego korzystać z danych podawanych przez 
konstruktorów i producentów systemu. 
Łączenie z sobą odcinków prostych powinno wykonywać się za pomocą łącznika przykręcanego śrubami M6 z 
łbem półkolistym (łeb wewnątrz korytka) lub w inny sposób podany przez producenta. 
Przy występowaniu w ciągu instalacyjnym elementów rozgałęźnych i odgałęźnych (w miejscach zmiany 
kierunku trasy) należy pod tymi elementami instalować dodatkowe podpory. 
Miejsca przecięć korytek trzeba zabezpieczyć przed korozją. 
Korytko do podpory należy mocować przesuwnie, umożliwiając ruch korytka wzdłuż trasy. 
Po sprawdzeniu prawidłowości montażu konstrukcji wsporczych i ciągów instalacyjnych w korytkach należy 
ułożyć przewody. 
Przewody w ciągach poziomych trzeba układać luźno na dnie korytek (bez mocowania). 
Grupy przewodów można łączyć w wiązki opaskami. 
Liczba układanych przewodów jest zależna od szerokości korytka i wytrzymałości mechanicznej. 
Korytkowe i drabinkowe ciągi instalacyjne muszą zapewniać ciągłość obwodu elektrycznego, aby 
zagwarantować ekwipotencjalne połączenie i uziemienie. 
Wszystkie elementy metalowe ciągu należy objąć połączeniami wyrównawczymi. 

5th3rd2nd3rd Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na 
rodzaj technologii (system), powinny być zamocowane do podłoża (ścian i stropów) w sposób trwały. 
Dobór elementów wsporczych powinien uwzględniać warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja 
pracuje oraz sam rodzaj instalacji. 

5th3rd2nd4th Przejścia przez ściany i stropy 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą być chronione przed 
uszkodzeniami. Przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych (rurach osłonowych). 
Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione przed uszkodzeniami do 
wysokości bezpiecznej. Jako osłony można stosować rury stalowe, rury sztywne z tworzyw sztucznych, korytka. 
Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzące przez ściany i stropy oddzieleń p.poż. należy uszczelnić masami 
pęczniejącymi o odporności ogniowej nie mniejszej niż odporność ogniowa elementów budowlanych. 

5th3rd2nd5th Kucie bruzd 

Jeśli nie wykonano bruzd w czasie robót budowlanych, należy to zrobić w trakcie montażu instalacji. 
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Bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. 
Przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe, szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy w 
świetle między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm. 
Rury zaleca się układać jednowarstwowo. 
Zabronione jest kucie bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. 
Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję. 
Przy przejściu z jednej strony ściany na drugą (lub ze ściany na strop) cała rura powinna być pokryta tynkiem. 
Przejścia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać łagodnymi łukami. 
Rury mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi lub zatapiane w warstwie wyrównawczej 
podłogi tak, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. 

5th3rd2nd6th Układanie rur i osadzanie puszek 

Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. 
Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich 
układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. 
Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w zaleceniach producenta. 
Łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowanie). 
Puszki powinny zostać osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu 
ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem. 
Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy 
wprowadzanych rur. 
Koniec rury powinien być wprowadzony do środka puszki na głębokość do 5 mm. 

5th3rd2nd7th Wciąganie przewodów do rur 

Do ułożonych rur po ich przykryciu warstwą tynku lub masy betonowej, należy wciągnąć przewody przy użyciu 
odpowiednich narzędzi (przyrządów). 
Przewody na całej długości wciągnięcia do rury nie mogą mieć połączeń. 
Zabronione jest układanie rur wraz z wciągniętymi przewodami oraz wciąganie przewodów do 
niezatynkowanych rur. 
Przewody powinny być ułożone swobodnie i nie powinny zostać narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 

5th3rd2nd8th Instalacje w tynku 

Ten rodzaj instalacji przewiduje się jedynie przy podejściach do opraw oświetleniowych montowanych 
bezpośrednio na suficie. 
Podłoże do układania przewodów powinno być gładkie. 
Łuki i zgięcia przewodów powinny być łagodne. 
Przewody należy mocować za pomocą specjalnych uchwytów. 
Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi i w złączach 
płyt betonowych bez stosowania osłon w postaci rur. 

5th3rd2nd9th Łączenie przewodów oraz przyłączanie do aparatów i urządzeń 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 
połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie 
instalacyjnym i w odbiornikach. 
Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
Przewody wypustów instalacji oświetleniowej należy łączyć z przewodami opraw oświetleniowych za pomocą 
złączek. 
Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Przewody w miejscach połączeń powinny mieć zapas długości. Przewód ochronny PE powinien mieć większy 
zapas niż przewody czynne. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 
W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich 
przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób przyłączenia należy uzgodnić z 
projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora. 
Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten 
jest przystosowany. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, 
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, 
zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 



           
       

          
        

         
           

 
  

 

 

           
          

    

           
    

                 
             

             
            

           
              

       

      

           
             

        
          
                

              
 

     

              
             

     
            

         
           

         
 

    

            
  

            
          

           
             

           
           
   

            
  

 

    

    

           
            

            
        

      

    

           

  

      

STWIOR dla inwestycji p.n.: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY MUZEUM 
ETNOGRAFICZNEGO Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, NISKOPRĄDOWĄ, WOD-KAN, WENTYLACJĄ 
MECHANICZNĄ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. BUDOWA CIĄGU PIESZO – JEZDNEGO ORAZ 

NAZIEMNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ ZEWNĘTRZNĄ, WEWETRZNĄ: 
ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ NA DZIAŁCE NR 1/31, 

OBR. 70 PODGÓRZE PRZY UL. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO 29 W KRAKOWIE 

strona 329 

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi 
tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie takich tulejek zamiast cynowania). 

5th3rd2nd10th Podejścia do odbiorników 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych 
oraz w sposób estetyczny. 
Podejścia w górę od przewodów ułożonych pod stropami mogą być wykonane tak jak cała instalacja, lecz samo 
podejście przez strop musi być chronione przed uszkodzeniem. Podejścia zwieszakowe stosuje się w 
przypadkach zasilania odbiorników od góry. Podejścia tego rodzaju stosuje się najczęściej do opraw 
oświetleniowych, odbiorników zasilanych z instalacji wykonanych na drabinkach kablowych, w korytkach itp. 
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać 
przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju 
podłożach, np. kształtowniki, korytka, drabinki kablowe itp. 

5th3rd2nd11th Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego 

Do oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego przewidziano oprawy świetlówkowe wyposażone w układ 
elektroniczny i własne baterie akumulatorów o czasie podtrzymania świecenia minimum 2 godziny. Przełączenie 
na zasilanie awaryjne z akumulatorów odbywa się samoczynnie. 
Na oprawach oświetlenia kierunkowego nakleić odpowiednie piktogramy zgodnie z przepisami. 
W zależności od miejsca i sposobu montażu opraw (na ścianie, w suficie podwieszanym, na suficie żelbetowym) 
należy wraz z oprawą zamówić odpowiednie akcesoria dodatkowe jak elementy mocujące, ramki maskujące, itp. 

5th3rd2nd12th Instalacja ochrony od porażeń 

W projektowanym budynku instalacje odbiorcze wykonane będą w układzie sieciowym TN-S, co oznacza, że 
począwszy od projektowanych rozdzielnic głównych przewód neutralny „N” będzie izolowany na całym swym 
przebiegu od przewodu ochronnego „PE”. 
Ochrona od porażeń będzie zapewniona przez dostatecznie szybkie wyłączenie uszkodzonego obwodu oraz 
ekwipotencjalizację (wyrównanie potencjałów) wszystkich mas metalowych i konstrukcji budynku. 
Zapewni to zastosowanie w instalacji wyłączników instalacyjnych nadmiarowo-prądowych w połączeniu z 
wyłącznikami rożnicowo-prądowymi o prądzie różnicowym 30mA. Ekwipotencjalizację zapewniają połączenia 
wyrównawcze. 

5th3rd2nd13th Instalacja połączeń wyrównawczych 

W pomieszczeniu rozdzielni głównej wykonać główną szynę połączeń wyrównawczych z bednarki ocynkowanej 
40x5 mm. 
Wzdłuż korytarzy parteru i piętra zainstalować magistralę połączeń wyrównawczych, którą należy wykonać 
bednarką ocynkowaną 30x4mm mocując ją do bocznych ścian korytek elektrycznych. 
Lokalne połączenia wyrównawcze wykonać przewodami LY6 (DY6). Do instalacji połączeń wyrównawczych 
należy przyłączyć zbrojenie budynku, przyłącze wody zimnej, wszystkie piony instalacji wodnych, c.o., kanały 
wentylacji mechanicznej, ciągi drabinek i korytek kablowych, metalowe konstrukcje sufitów podwieszonych, 
ślusarkę stalową i aluminiową, wypusty wodne i kanalizacyjne zlewozmywaków, brodzików, przewody 
ochronne „PE” itp. 
Główną szynę połączeń wyrównawczych budynku przyłączyć niezależnie poprzez złącze kontrolne do uziomu 
otokowego budynku. 

6th KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6th1st Program zapewnienia jakości 

Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego programu 
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości (PZJ) będzie zawierać: 

1) część ogólną opisującą: 

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

− bhp, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, 
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− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

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

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

2) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robot: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

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

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Celem kontroli robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 
i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6th2nd Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 

6th3rd Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Zamawiającego. 

6th3rd1st Badania odbiorcze instalacji elektrycznych 

Każda instalacja elektryczna w budynku powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, 
obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia czy spełnia wymagania dotyczące ochrony ludzi, 
zwierząt i mienia przed zagrożeniami. 
Badania odbiorcze powinna przeprowadzać komisja składająca się, z co najmniej dwóch osób, dobrze znających 
wymagania stawiane instalacjom elektrycznym. 
Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogą przeprowadzać wyłącznie osoby posiadające świadectwa 
kwalifikacyjne. 
Zakres badań odbiorczych obejmuje: 

− oględziny instalacji elektrycznych, 

− badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych, 
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− próby rozruchowe. 

Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a komisja ustala jedynie stan 
faktyczny na podstawie dostarczonych protokołów. 
Protokoły z badań (pomiarowa i prob.), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć komisji w trakcie 
odbioru. 
Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prob., z tym że z badań i prób powinny zostać 
wykonane oddzielne protokoły. 
Po zakończeniu badań odbiorczych komisja sporządza protokół końcowy. Protokół należy przedłożyć do 
odbioru końcowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku). Protokół ten powinien zawierać, co najmniej 
następujące dane: 

− numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia, 

− nazwę i adres obiektu, 

− imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe, 

− datę wykonania badań odbiorczych, 

− ocenę wyników badań odbiorczych, 

− decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji, 

− ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 

− podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole. 

6th3rd2nd Oględziny instalacji elektrycznych 

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. 
Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie: 

− spełniają wymagania bezpieczeństwa, 

− zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 

− nie mają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na pogorszenie bezpieczeństwa 
użytkowania. 

Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 

− wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji), 

− ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

− doboru urządzeń i Śródków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 

− ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 

− doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, 

− wykonania połączeń obwodów, 

− doboru oraz nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 

− umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 

− rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu, 

− oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych, 

− umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodów, 
bezpieczników, łączników, zacisków itp., 

− wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i konserwacji. 

6th3rd3rd Badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych 

Przed przystąpieniem do pomiarów i prób należy usunąć wszystkie wady, błędy montażowe i usterki wykryte w 
trakcie oględzin instalacji. 
Pomiary i próby przeprowadza się w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty, urządzenia i 
środki ochrony: 

− spełniają wymagania określone w odpowiednich normach, 
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− odpowiednio zabezpieczają osoby i mienie przed negatywnym oddziaływaniem instalacji elektrycznych, 

− nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana, 

− są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie. 

Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje: 

− sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) połączeń 
wyrównawczych, 

− pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, 

− pomiar rezystancji izolacji kabli, 

− pomiar rezystancji uziemienia, 

− pomiar prądów upływowych, 

− sprawdzenie biegunowości, 

− sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 

− sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych, 

− sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej, 

− przeprowadzenie prób działania, 

− sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napięcia. 

Każda wyżej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna być zakończona sporządzeniem protokołu z 
przeprowadzonych badań i pomiarów. Protokół musi zawierać, co najmniej następujące dane: 

− nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe, 

− miejsce jego zainstalowania, 

− rodzaj wykonanych pomiarów, 

− nazwisko osoby wykonującej pomiary, 

− datę wykonania pomiarów, 

− spis użytych przyrządów i ich numery, 

− liczbowe wyniki pomiarów 

− uwagi i wnioski. 

Ocenę końcową badań odbiorczych należy uznać za dodatnią wówczas, gdy wyniki wszystkich badań w zakresie 
oględzin, pomiarów i prób są dodatnie. 
Jeżeli w trakcie badań stwierdzono usterki, to po ich usunięciu należy powtórzyć wszystkie badania, na które 
usterka mogła mieć wpływ. 
Pomiary i próby przeprowadza się na zgodność z wymaganiami PN-IEC60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Azl:2000. 

6th4thRaporty z badań 

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

6th5thBadania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robot z dokumentacją projektową i ST, a 
koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6th6thAtesty, Certyfikaty i deklaracje zgodności 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
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− certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisowa i 
dokumentów technicznych, 

− deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robot będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Zamawiającemu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6th7thDokumenty budowy 

6th7th1st Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

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

− uwagi i polecenia Zamawiającego, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 

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

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Zamawiającemu 
do ustosunkowania się. 
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 
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6th7th2nd Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

6th7th3rd Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 

1) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

2) protokoły przekazania terenu budowy, 

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

4) protokoły odbioru robót, 

5) protokoły z narad i ustaleń, 

6) korespondencję na budowie. 

6th7th4th Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentowa budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

7th OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej wymienione 
elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 
tablice– szt. (sztuka) 
trasy kablowe - m (metr) 
osprzęt i oprawy oświetleniowe– szt. (sztuka) 

8th ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Ogólne warunki techniczne”. 

8th1st Rodzaje odbiorów robót 

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

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiorowi częściowemu, 

− odbiorowi końcowemu, 

− odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8th2nd Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8th3rd Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiory międzyoperacyjne powinien przeprowadzić organ nadzoru przedsiębiorstwa wykonującego instalacje 
elektryczne. 
Odbiorom międzyoperacyjnym powinny podlegać: 

− osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, oprawy oświetleniowe itp., 

− ułożone rury, listwy, korytka lub kanały przed wciągnięciem przewodów, 

− osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów, 

− instalacja przed załączeniem pod napięcie. 

8th4thOdbiór częściowy 

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

8th5thOdbiór końcowy robót 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. Odbioru końcowego 
robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności 
i ustali 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 i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

8th6thDokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 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, 

− ustalenia technologiczne, 

− dzienniki budowy, 

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

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

− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy wg 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 wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8th7thOdbiór pogwarancyjny 
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Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

9th PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

10th PRZEPISY ZWIĄZANE 

10th1st Ustawy 

W zakres wykonawcy wchodzi przestrzeganie wytycznych zawartych w Projekcie Budowlanym, jak również 
obowiązujących w Polsce ustaw, rozporządzeń, norm i przepisów budowlanych. 
Wykonane prace i użyte materiały będą odpowiadały ogólnym i technicznym zaleceniom zawartym w 
poniższych dokumentach dotyczących branży elektrycznej: 

Projektowane instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującym przepisami prawa, a w szczególności: 

− Ustawą „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U.z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz.1126 wraz z 
późniejszymi zmianami, 

− Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 z 
późniejszymi zmianami), 

− Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 1991 r. nr 81, poz. 351, tekst 
jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, zmiany: Dz. U z 2003 r. Nr 52, poz. 452), 

− Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz. 250), 

− Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386), 

− Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z 
późniejszymi zmianami), 

− Ustawą z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2000 r. Nr 15, 
poz.179), 

− Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. nr 166, poz. 1360 z 
późniejszymi zmianami), 

− Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz.1321, z 
późniejszymi zmianami), 

− Ustawa „o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” z dnia 27 marca 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 
715, 716, 717, z późniejszymi zmianami, 

− Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001 – Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późniejszymi 
zmianami, 

− Ustawa z 14 marca 1985 r. „o Inspekcji Sanitarnej” Dz. U. Nr 90, poz. 575 z późniejszymi zmianami. 

Rozporządzeniami właściwych Ministrów, wydanymi na podstawie wyżej wymienionych ustaw, w 
szczególności: 

− Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz.844, z późniejszymi zmianami), 

− Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2000r. w sprawie warunków sanitarnych oraz zasad 
przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie środkami spożywczymi, używkami i substancjami 
dodatkowymi dozwolonymi (Dz. U. z 2000 r. Nr 30, poz. 377 z późniejszymi zmianami), 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 239, poz. 2039), 
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− Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących 
stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, 
podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz 
wyrobów podlegających obowiązkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodności (Dz. U. z 
2000 r. Nr 5, poz. 53), 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny 
zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektro-magnetycznej 
oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 1137), 

− Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. z 1998 
r. Nr 107, poz. 679 z późniejszymi zmianami). 

Projektowane instalacje należy wykonać zgodnie z innymi przepisami, a w szczególności: 

− Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, 

− Przepisami Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych, 

− Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000r. w sprawie szczegółowych warunków 
przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych, pokrywania kosztów przyłączenia, obrotu 
energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz 
standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz.U. Nr 85, poz.957 z 2000 r.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” Dz. U. Nr 75,poz. 690 z późniejszymi 
zmianami, 

− Rozporządzenie MPiPS z dnia 11 czerwca 2002 r. „zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy” Dz. U. Nr 91, poz.811, z późniejszymi zmianami, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego”, Dz. U. Nr 120, poz. 1133, z późniejszymi zmianami, 

− Rozporządzenie MSWiA 2006 r. „w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych”, 

− Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. „w sprawie warunków przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych” Dz. U. Nr 121, poz. 1139, z późniejszymi zmianami, 

− Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. „w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 
względem ochrony przeciwpożarowej” Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z późniejszymi zmianami, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych” Dz.U.Nr 47, poz.401 z późniejszymi zmianami, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. „w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi” Dz.U.Nr 151, poz.1256 z 
późniejszymi zmianami. 

10th2ndNormy 

Projektowane instalacje należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, w tym: 

− PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we 
wnętrzach”. 

− PN-EN-1838 „Stosowanie oświetlenia – Oświetlenie awaryjne”. 

− PN-92/N-01256/02 „Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja”. 

− PN-IEC 60364-4-482 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 
przeciwpożarowa”. 
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− PN PN-IEC 60364-7-707 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji przetwarzania danych”. 

− PN-IEC 60364 -5-56:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa. 

− PN-IEC 60364 -5-56:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa. 

− PN-IEC 60364 -7-701:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji – Pomieszczenia wyposażone w wannę i/lub basen natryskowy. 

− PN-IEC 60364-4-42:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

− PN-IEC 60364-4-43:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

− PN-IEC 60364-4-442:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona instalacji niskiego napięcia przed 
przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 

− PN-IEC 60364-5-537:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza – Urządzenia do odłączenia 
izolacyjnego i łączenia. 

− PN-IEC 60364 -7-704:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

− PN-IEC 60364-4-443:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona przed przepięciami i 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

− PN-IEC 60364-4-45:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa – Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

− PN-IEC 60364-4-46:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa – Odłączenie izolacyjne i łączenie. 

− PN-IEC 60364-5-54:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Uziemienia i przewody ochronne. 

− PN-IEC 60364-3:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ustalenie ogólnych 
charakterystyk. 

− PN-IEC 60364-4-41:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa – Ochrona przeciwporażeniowa. 

− PN-IEC 60364-5-51:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne. 

− PN-IEC 60364-1:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Zakres przedmiot i 
wymagania podstawowe. 

− PN-IEC 60364-4-473:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo – Środki 
ochrony przed prądem przetężeniowym. 

− PN-90/E-05023 – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi. 

− PN-IEC 664-1:1998 – Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układzie niskiego napięcia – 
Zasady, wymagania i badania. 

− PN-IEC 60364-5-53:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

− PN-IEC 364-4-481:1994 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa – Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych – Dobór środków 
ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. 

− PN-92/E-08106 – Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 
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− PN-IEC 60364-5-523:2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

− PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – Projektowanie i budowa. 

− PN-84/E-02033 – Oświetlenie wewnątrz światłem elektrycznym. 

− PN-87/E-90050 – Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Ogólne 
wymagania i badania. 

− PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

− PN-88/E-04300 „Instalacje elektryczne na napięcie nieprzekraczające 1000V w budynkach. Badania 
techniczne przy odbiorach”. 

W przypadku, gdy w trakcie trwania robót wejdą w życie nowe przepisy i rozporządzenia, wykonawca 
zobowiązany jest do stosowania się do nich. 
Zgodnie, z art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wszystkie wyroby zastosowane w obiekcie będą posiadały 
certyfikat lub deklarację zgodności z Polskimi Normami lub aprobatę techniczną. 
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ST.03.01.00 KORYTO WRAZ Z 
PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM 

PODŁOŻA 

https://ST.03.01.00
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 
oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. materiały 

Nie występują. 
3. sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić 

wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle 
do kierunku pracy maszyny, 

 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 

Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST D-04.02.01, D-04.02.02, D-
04.03.01 pkt 4. 
5. wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża,jest możliwe wyłącznie za zgodą 
Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
5.3. Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. 

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

https://D-M-00.00.00
https://04.03.01
https://D-04.02.02
https://D-04.02.01
https://D-M-00.00.00
https://D-M-00.00.00
https://D-M-00.00.00
https://D-M-00.00.00
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Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez 
Inżyniera. 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym 
do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, 
dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej 
do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 
zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa 
korpusu 

Minimalna wartość Is dla: 
Autostrad i dróg Innych dróg 
ekspresowych Ruch ciężki 

i bardzo ciężki 
Ruch mniejszy 
od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoża 1,00 1,00 0,97 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i 
wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10%. 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 

robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 
wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 
Lp. Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 
Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad 

i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

https://D-M-00.00.00
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6 Ukształtowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad 
planie *) i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

Cd. tablicy 2 
7 Zagęszczenie, wilgotność 

gruntu podłoża 
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych 

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 

+10 cm i -5 cm. 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [4]. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją  0,5%. 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 cm dla 
autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg. 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie 
powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 
[3] nie powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu 
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 

punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i 
powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
8. odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
9. podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 

https://D-M-00.00.00
https://D-M-00.00.00
https://D-M-00.00.00
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 profilowanie dna koryta lub podłoża, 
 zagęszczenie, 
 utrzymanie koryta lub podłoża, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. przepisy związane 
Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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ST.03.02.00 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE, 
ODCINAJĄCE I MROZOODPORNE 

https://ST.03.02.00
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1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających, odcinających i mrozoodpornych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 
oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem warstw odsączających, odcinających i mrozoodpornych, stanowiących część podbudowy 
pomocniczej, w przypadku gdy podłoże stanowi grunt wysadzinowy lub wątpliwy, nieulepszony spoiwem lub 
lepiszczem. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
określeniami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 
 piaski, 
 żwir i mieszanka, 
 geowłókniny, 
a odcinających - oprócz wyżej wymienionych: 
 miał (kamienny). 
2.3. Wymagania dla kruszywa 

Kruszywa do wykonania warstw odsączających, odcinających i mrozoodpornych powinny spełniać 
następujące warunki: 
a) szczelności, określony zależnością: 
D15  5
d85 

gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być 
spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
b) zagęszczalności, określony zależnością: 

d 60 U  5 
d 10 

gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających, odcinających i mrozoodpornych 
powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 

Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających, odcinających i mrozoodpornych 
powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II. 

Miał kamienny do warstw odsączających, odcinających i mrozoodpornych powinien spełniać 
wymagania normy PN-B-11112 [4]. 
2.4. Wymagania dla geowłókniny 

Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy odcinające i odsączające powinny posiadać 
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

https://00.00.00
https://D-M-00.00.00
https://D-M-00.00.00
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2.5. Składowanie materiałów 
2.5.1. Składowanie kruszywa 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej lub mrozoodpornej 
nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, 
to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze 
odwodnione. 
2.5.2. Składowanie geowłóknin 

Geowłókniny przeznaczone na warstwy odsączającą lub odcinającą należy przechowywać w 
opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych. 
3. sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej lub mrozoodpornej 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 równiarek, 
 walców statycznych, 
 płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport kruszywa 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
4.3. Transport geowłóknin 

Geowłókniny mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu pod warunkiem: 
 opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną, 
 zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem się w czasie przewozu, 
 ochrony geowłóknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem, 
 niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić lub 

rozciąć geowłókniny. 
Każda bela powinna być oznakowana w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie, że jest to 

materiał do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej. 
5. wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne” oraz D-
04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 

Warstwy odcinająca, odsączająca i mrozoodporna powinny być wytyczone w sposób umożliwiający 
wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej 
lub mrozoodpornej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. 
Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy 
poprzedniej. 

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej lub mrozoodpornej 
należy przystąpić do jej zagęszczania. 

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać 
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o 

https://04.01.01
https://D-02.00.00
https://D-M-00.00.00
https://D-M-00.00.00
https://D-M-00.00.00
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jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo 
nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco 
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca, odsączająca i mrozoodporna powinna być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy 
określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, 
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia 
należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia 
warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 
przekraczać 2,2. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od 
-20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, 
kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa 
od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
5.4. Odcinek próbny 

Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 
rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
 stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 
 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubości po 

zagęszczeniu, 
 ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane 

do wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

5.5. Rozkładanie geowłóknin 
Warstwę geowłókniny należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, pozbawionej ostrych 

elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy (na przykład kamienie, korzenie drzew i krzewów). 
W czasie rozkładania warstwy z geowłókniny należy spełnić wymagania określone w SST lub producenta 
dotyczące szerokości na jaką powinny zachodzić na siebie sąsiednie pasma geowłókniny lub zasad ich łączenia 
oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podłoża gruntowego. 
5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowłóknin 

Po powierzchni warstwy odcinającej lub odsączającej, wykonanej z geowłóknin nie może odbywać się 
ruch jakichkolwiek pojazdów. 

Leżącą wyżej warstwę nawierzchni należy wykonywać rozkładając materiał „od czoła”, to znaczy tak, 
że pojazdy dowożące materiał i wykonujące czynności technologiczne poruszają się po już ułożonym materiale. 
5.7. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 

Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być 
utrzymywane w dobrym stanie. 

Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej lub 
mrozoodpornej z geowłóknin. 

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej 
leżącej warstwy nawierzchni. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie 
właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 

Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej powinny posiadać 
aprobatę techniczną, zgodnie z pkt 2.4. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy 
odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 

https://D-M-00.00.00
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Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 
Lp. Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i 

dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 
6 Ukształtowanie osi w 

planie *) 
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i 
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 400 m2 

Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Zagęszczenie, 
wilgotność kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 
6.3.2. Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
6.3.3. Równość warstwy 

Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 
4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. 

Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 
4 metrową łatą. 

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.3.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 
6.3.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 cm dla 
autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg. 
6.3.7. Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 
cm. 

Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć 
łączną grubość tych warstw. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
6.3.8. Zagęszczenie warstwy 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie 
powinien być mniejszy od 1. 

Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z 
normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność 
kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
6.3.9. Badania dotyczące warstwy odsączającej i odcinającej z geowłóknin 

W czasie układania warstwy odcinającej i odsączającej z geowłóknin należy kontrolować: 
a) zgodność oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geowłóknin z określonym w dokumentacji projektowej, 
b) równość warstwy, 
c) wielkość zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia, 
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d) zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej. 
Ponadto należy sprawdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny (rozerwanie, 

przebicie). Pasma geowłókniny użyte do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej nie powinny mieć takich 
uszkodzeń. 
6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy). 
8. odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 
 prace pomiarowe, 
 dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości 

określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
 wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
 zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 utrzymanie warstwy. 

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z geowłóknin obejmuje: 
 prace pomiarowe, 
 dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geowłóknin, 
 pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej, 
 utrzymanie warstwy. 
10. przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych . Żwir i mieszanka 
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
10.2. Inne dokumenty 
9. Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem geotekstyliów, IBDiM, 

Warszawa 1986. 

https://D-M-00.00.00
https://D-M-00.00.00
https://D-M-00.00.00
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ST.03.03.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. 
WYMAGANIA OGÓLNE 

https://ST.03.03.00
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1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
1.2. Zakres stosowania OST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 
oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmują OST: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 

Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w 
dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych 
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31]. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w ST dotyczących 
poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 

Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w ST 
dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

https://D-04.04.03
https://D-04.04.02
https://D-04.04.01
https://00.00.00
https://D-M-00.00.00
https://D-04.04.03
https://D-04.04.02
https://D-04.04.01
https://D-M-00.00.00
https://D-04.04.03
https://D-04.04.02
https://D-04.04.01
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Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 

wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 
kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
2.3.2. Właściwości kruszywa 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
Tablica 1. 

Wymagania 

Lp. Wyszczególnienie 
Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa 
łamane 

Żużel 
Badania 

właściwości Podbudowa według 
zasa 
d-
nicza 

pomoc 
-nicza 

zasad 
-
nicza 

pomo 
c-
nicza 

zasad 
-
nicza 

pomoc 
-nicza 

1 Zawartość ziarn 
mniejszych niż 0,075 
mm, % (m/m) 

od 2 
do 
10 

od 2 
do 12 

od 2 
do 
10 

od 2 
do 12 

od 2 
do 10 

od 2 
do 12 

PN-B-
06714 
-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna, 
% (m/m), nie więcej niż 

5 10 5 10 5 10 PN-B-
06714 
-15 [3] 

3 Zawartość ziarn 
nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niż 

35 45 35 40 - - PN-B-
06714 
-16 [4] 

4 Zawartość 
zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), 
nie więcej niż 

1 1 1 1 1 1 
PN-B-
04481 [1] 

5 Wskaźnik piaskowy po 
pięcio-krotnym 
zagęszczeniu metodą I 
lub II wg PN-B-04481, 
% 

od 
30 
do 
70 

od 30 
do 70 

od 
30 
do 
70 

od 30 
do 70 - -

BN-
64/8931 
-01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie 
Los Angeles 
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7 

8 

9 

10 

a) ścieralność całkowita 
po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa 
po 1/5 pełnej liczby 
obrotów, nie więcej niż 
Nasiąkliwość, %(m/m), 
nie więcej niż 

Mrozoodporność, 
ubytek masy po 25 
cyklach zamraża-
nia, %(m/m), nie więcej 
niż 
Rozpad krzemianowy i 
żela-
zawy łącznie, % (m/m), 
nie więcej niż 

Zawartość związków 
siarki w przeliczeniu na 
SO3, %(m/m), nie 
więcej niż 

35 

30 
2,5 

5 

-

1 

45 

40 
4 

10 

-

1 

35 

30 
3 

5 

-

1 

50 

35 
5 

10 

-

1 

40 

30 
6 

5 

1 

2 

50 

35 
8 

10 

3 

4 

PN-B-
06714 
-42 [12] 
PN-B-
06714 
-18 [6] 
PN-B-
06714 
-19 [7] 

PN-B-
06714 
-37 [10] 
PN-B-
06714 
-39 [11] 
PN-B-
06714 
-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś 

mie-szanki kruszywa, 
%, nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS 80 60 80 60 80 60 PN-S-
 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS 

 1,03 

120 - 120 - 120 - 06102 
[21] 

2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą 
Na warstwę odsączającą stosuje się: 

 żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14], 
 piasek wg PN-B-11113 [16]. 
2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą 

Na warstwę odcinającą stosuje się: 
 piasek wg PN-B-11113 [16], 
 miał wg PN-B-11112 [15], 
 geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 
2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 

Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 
 cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 
 wapno wg PN-B-30020 [19], 
 popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 
 żużel granulowany wg PN-B-23006 [18]. 

Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania 
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera. 

Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21]. 
2.3.6. Woda 

Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 
3. sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny 

zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 

https://D-M-00.00.00
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c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno 
dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 

przedmiotowych. 
5. wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w ST D-04.01.01 „Koryto 
wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu 
do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

D15 

d 85  5 (1) 
w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy 
odsączającej, w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. 

Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub 
odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek 
gruntu, wyznacza się z warunku: 

d 50 

O90  1,2 (2) 

w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach, 
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na 
geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta 
geowłókniny. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, 
aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy 
nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z 
więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej 
warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 

https://D-02.00.00
https://D-04.01.01
https://D-M-00.00.00
https://D-M-00.00.00
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powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa 
od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, 
mieszankę należy osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu 
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
5.5. Odcinek próbny 

Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 
rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
 stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy, 
 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości 

warstwy po zagęszczeniu, 
 określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, 

rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 

Inżyniera. 
5.6. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej OST. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie 

Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie badań 
Minimalna 
liczba badań 
na dziennej 
działce 
roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 
przy-padająca 
na jedno 
badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki 
2 Wilgotność mieszanki 2 600 
3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla każdej partii kruszywa i 
przy każdej zmianie kruszywa 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy 

pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na 
bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
6.3.3. Wilgotność mieszanki 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 

https://D-M-00.00.00
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Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy 
oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według 
zaleceń Inżyniera. 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy. 

E 2 

E1  2,2 
6.3.5. Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 

Inżyniera. 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 
3. 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 
1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 

20 m łatą na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m 
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 
7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 

Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 
2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 

- ugięcie sprężyste 

co najmniej w dwóch przekrojach na 
każde 1000 m 
co najmniej w 20 punktach na każde 
1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 
6.4.2. Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 

wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
6.4.3. Równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28]. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, 
z tolerancją  0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
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Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 
cm. 
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej  10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
6.4.8. Nośność podbudowy 
 moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
 ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 
Tablica 4. Cechy podbudowy 

Podbudowa 
z kruszywa o 
wskaźniku 
wnoś nie 
mniejszym 
niż, % 

Wymagane cechy podbudowy 

Wskaźnik Maksymalne ugięcie 
zagęszczenia sprężyste pod kołem, mm 
IS nie 
mniejszy niż 

40 kN 50 kN 

Minimalny moduł odkształ-
cenia mierzony płytą o 
średnicy 30 cm, MPa 

od od drugiego 
pierwszego obciążenia 
obciążenia E2 

E1 

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 
6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę 
przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne 
zagęszczenie. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią 
głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 
wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

https://D-M-00.00.00
https://D-M-00.00.00
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie, podano w OST: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 
10. przepisy związane 
10.1. Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią 
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 

metodą bromową 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

żelazawego 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w 

bębnie Los Angeles 
13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i 

drogowe. Badania techniczne 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych 

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 
ocena zgodności 

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego 
23. PN-S-96035 Popioły lotne 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do 

nawierzchni drogowych 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych 

ugięciomierzem belkowym 
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
10.2. Inne dokumenty 

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 

https://D-04.04.03
https://D-04.04.02
https://D-04.04.01
https://D-M-00.00.00
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ST.03.03.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA 
ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO 

MECHANICZNIE 

https://ST.03.03.01
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1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

1.2. Zakres stosowania OST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 
oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

Ustalenia zawarte są w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej 
mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 
2. materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 
być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 
otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm. 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1. 
2.3.2. Właściwości kruszywa 

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 2.3.2. 
3. sprzęt 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 3. 
4. transport 

Wymagania dotyczące transportu podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
5. wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 

Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST D-04.04.00 „Podbudowa 
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3. 

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami przy 
WP od 20 do 30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy określi SST, 
zgodnie z PN-S-06102 [21]. 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 

https://D-04.04.00
https://D-04.04.00
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Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w ST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4. 
5.5. Odcinek próbny 

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z zasadami 
określonymi w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5. 
5.6. Utrzymanie podbudowy 

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6. 
6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami 
ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2. 
6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w ST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3. 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 6.4. 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5. 
7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
8. odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 8. 
9. podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
 rozłożenie mieszanki, 
 zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
10. przepisy związane 

Normy i przepisy związane podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 
10. 

https://D-04.04.00
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ST.03.04.00 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ 
KOSTKI BRUKOWEJ 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 
oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 
ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub 
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne 
przystawanie elementów. 
1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący 
się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 
1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 
1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie 
przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 2. 
2.2. Betonowa kostka brukowa 
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu 
producenta: 
1. odmianę: 

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) zwykle 

barwionej grubości min. 4 mm, 
2. barwę: 

a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego, 

3. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta (przykłady podano w załączniku 1), 
4. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 

a) długość: od 140 mm do 280 mm, 
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 
c) grubość: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm i 100 mm 

(zalecane grubości kostek podano w załączniku 2). 
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 

umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w 
trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 

Kostki mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z 
ukosowanymi krawędziami górnymi. 

https://00.00.00
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Lp. Cecha Załączn 
ik 
normy 

1 Kształt i wymiary 
1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm 

od zadeklarowanych 
wymiarów kostki, 
grubości < 
100 mm 

≥ 
100 mm 

C 

1.2 Odchyłki płaskości i 
pofalowania (jeśli 
maksymalne wymiary kostki 
> 300 mm), przy długości 
pomiarowej 

300 mm 

400 mm 

C 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 
2.1 Odporność na 

zamrażanie/rozmraża-nie z 
udziałem soli odladzających 
(wg klasy 3, zał. D) 

D 

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie 
przy rozłupywaniu 

F 

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, 

ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na 
zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu 

Wymaganie 

Długość szerokość Różnica 
grubość pomię-dzy 

dwoma po-
± 2 ± 2 ± 3 miarami gru-
± 3 ± 3 ± 4 bości, tej 

samej kostki, 
powinna być 
≤ 3 mm 

Maksymalna (w mm) 
wypukłość wklęsłość 

1,5 1,0 
2,0 1,5 

Ubytek masy po badaniu: wartość 
średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym każdy 
pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 

Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 
MPa. Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 
MPa i nie powinien wykazywać 
obciążenia niszczącego mniejszego niż 
250 N/mm długości rozłupania 

2.3 Trwałość (ze względu na F Kostki mają zadawalającą trwałość 
wytrzyma-łość) (wytrzymałość) jeśli spełnione są 

wymagania pktu 2.2 oraz istnieje 
normalna konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie (wg G i H Pomiar wykonany na tarczy 
klasy 3 
oznaczenia H normy) szerokiej ściernej, Böhmego, 

wg zał. G normy wg zał. H mormy – 
– badanie badanie 
podstawowe alternatywne 
≤ 23 mm ≤20 000mm3/5000 

mm2 

2.5 Odporność na I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie 
poślizg/poślizgnięcie była szlifo-wana lub polerowana – 

zadawalająca odporność, 
b)jeśli wyjątkowo wymaga się podania 

wartości odporności na 
poślizg/poślizgnięcie – należy 
zadeklarować minimalną jej wartość 
pomierzoną wg zał. I normy 
(wahadłowym przyrządem do 
badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne 
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3.1 Wygląd J a) górna powierzchnia kostki nie 
powinna mieć rys i odprysków, 

b) nie dopuszcza się rozwarstwień w 
kostkach dwuwarstwowych, 

c) ewentualne wykwity nie są 
uważane za istotne 

3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnią o 
specjalnej teksturze – producent 
powinien opisać rodzaj 
tekstury, 

b) tekstura lub zabarwienie kostki 
3.3 Zabarwienie (barwiona może 

być warstwa ścieralna lub cały 
element) 

powinny być porównane z 
próbką producenta, 
zatwierdzoną przez odbiorcę, 

c) ewentualne różnice w 
jednolitości tekstury lub 
zabarwienia, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we 
właściwościach surowców i 
zmianach warunków 
twardnienia nie są uważane za 
istotne 

W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 (np. na 
nawierzchniach wewnętrznych nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec kostki należy 
odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN-1338 [2]. 

Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy 
wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie środków 
stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek 
kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych). 
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w 
początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych 
występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 
2.2.3. Składowanie kostek 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, 
przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 

 piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3], 
 piasek łamany (0,0752) mm wg PN-EN 13242:2004 [3], 

b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
 mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 

13242:2004 [3], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody 
odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4], 

c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 
 piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13242:2004 [3], 
 piasek łamany (0,0752) mm wg PN-EN 13242:2004 [3], 

d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
 zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b), 

e) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
 do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowo-

asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające 
wymagania norm lub aprobat technicznych, względnie odpowiadających wymaganiom ST D-05.03.04a 
[12], 

 do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowo-
piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
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Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu 
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do: a) 10 dni w 
miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym, b) terminu trwałości, podanego przez 
producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach suchych i czystych. Cement 
dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 3 szt. palet. Cement 
niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków trzywarstwowych). Cement 
dostarczany luzem przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), 
przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania. 
2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki 

Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do obramowania nawierzchni z 
kostek można stosować: 
a) krawężniki betonowe wg ST D-08.01.01a [13], 
b) obrzeża betonowe wg ST D-08.03.01 [15], 
c) krawężniki kamienne wg ST D-08.01.02a [14]. 

Przy krawężnikach mogą występować ścieki wg ST D-08.05.00 [16]. 
Krawężniki, obrzeża i ścieki mogą być ustawiane na: 

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spełniających wymagania wg 2.3 a i 2.3 b, 
b) ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych, spełniających wymagania wg ST D-08.01.01a [13], 

08.01.02a [14], D-08.03.01 [15] i D-08.05.00 [16]. 
Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 

typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych. 
Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.3. 

2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej 
Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać wymaganiom 

właściwej ST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inżyniera. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka 

sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; 
urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, 
zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 

elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych 

OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) względnie 
opracowanym ST zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
Do wypełniania szczelin dylatacyjnych należy stosować sprzęt odpowiadający wymaganiom ST D-

05.03.04a [12]. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 4. 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny 
być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 

Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć 
wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można 
wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi 
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek 
(zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane 
jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w 
dźwig do za- i rozładunku. 

https://D-M-00.00.00
https://D-M-00.00.00
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Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki 
betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy 
układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi środkami 
transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na paletach układa się po 5 
warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na płask, przylegające do siebie, w 
równej wysokości do 10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca się wykonywać za pomocą 
zmechanizowanych urządzeń do poziomego i pionowego przemieszczania ładunków. Cement luzem może być 
przewożony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostałości z 
poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegać zniszczeniom podczas transportu. Środki transportu powinny być 
wyposażone we wsypy i urządzenia do wyładowania cementu. 
Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi środkami transportu 
w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed zanieczyszczeniem. 

Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom właściwej 
OST. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 5. 
5.2. Podłoże i koryto 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 

Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-04.01.01 [6]. 

Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową. 
5.3. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub ST (przykłady 
konstrukcji nawierzchni podają załączniki 3 i 4). 

Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej 
na: 
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 
b) podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 
1. wykonanie podbudowy, 
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
4. ułożenie kostek z ubiciem, 
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 
6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności jest mniej, gdyż nie 
występują zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zaś poz. 5 - wypełnienia szczelin piaskiem. 
5.4. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być 
zgodny z dokumentacją projektową. 

Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej OST, np.: 
a) D-04.01.0104.03.01 „Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie” [6], 
b) D-04.04.0004.04.03 „Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z kruszywa naturalnego lub 

łamanego) [7], 
c) D-04.04.04 „Podbudowa z tłucznia kamiennego” [8], 
d) D-04.05.0004.05.04 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 

hydraulicznymi” [9], 
e) D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu” [10], 
f) D-04.06.01b „Podbudowa z betonu cementowego” [11]. 

Inne rodzaje podbudów powinny odpowiadać wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub 
indywidualnie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inżyniera. 
5.5. Obramowanie nawierzchni 

https://D-04.06.01
https://D-04.05.00�04.05.04
https://D-04.04.04
https://D-04.04.00�04.04.03
https://D-04.01.01�04.03.01
https://D-04.01.01
https://D-M-00.00.00
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Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub ST. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to materiały do wykonania obramowań 

powinny odpowiadać wymaganiom określonym w pkcie 2.4. 
Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przykrawężnikowych powinno być zgodne 

z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.01a [13], 08.01.02 a [14], D-08.03.01 [15] i D-08.05.00 [16]. 
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. 

Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości 
nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 
5.6. Podsypka 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po 

zagęszczeniu 35 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3. 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1 cm. 

Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. 
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 

Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią 
z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 
uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

 współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
 wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała 
się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 
4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami 
(np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni 
należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej 
zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem 
wiązania cementu w podsypce. 
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich układania 
(przykłady podano w zał. 5) powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST, a w przypadku braku 
wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. 
Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może 
polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 
5.7.2. Warunki atmosferyczne 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia 
temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki 
kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 
5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której 
niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych 

pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych 
wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby 
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka 
do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio 
przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, 
przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie 
przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają 
przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się. 

https://D-08.05.00
https://D-08.03.01
https://08.01.02
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Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) 
powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm 
powyżej korytek ściekowych (ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i 
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia 
się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą 
itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla 
ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na 
podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie 
w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez 
ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 
5.7.5.1. Spoiny 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy 

dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego kąta prostego 
pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 
a) piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 
b) zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.3 d), jeśli nawierzchnia jest na podsypce 

cementowo-piaskowej. 
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho 

lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami 
gumowymi. 

Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej 
wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w 
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna 
być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z 
kostkami. 

Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią 
szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 

Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; 
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 
5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne 

W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą 
cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z 
dokumentacją projektową lub ST względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych 
powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w 
okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami 
i masami określonymi w pkcie 2.3 e). Sposób wypełnienia szczelin powinien odpowiadać wymaganiom ST D-
05.03.04a [12]. 

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje 
zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi 
w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni. 
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 
bezpośrednio po jej wykonaniu. 

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-
piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i 
utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej 
otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku 
i można oddać do użytku. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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Lp. Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Częstotliwość badań 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg ST D-04.01.01 [6] 
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, 

wymienionych w pkcie 5.4 
3 Sprawdzenie obramowania 

nawierzchni 
wg ST D-08.01.01a [13]; 
D-08.01.02 [14]; D-08.03.01 
[15]; D-08.05.00 [16] 

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem 
liniowym lub metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 punktach 
dziennej działki roboczej: 
grubości, spadków i cech 
konstrukcyjnych w porównaniu 
z dokumentacją pro-jektową i 
specyfikacją 

5 Badania wykonywania 
nawierzchni z 

kostki 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), 

 wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2, 
 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 
2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Wartości 
dopuszczalne 

Wg pktu 5.6; 
odchyłki od 
projektowanej 
grubości 1 cm 

-

Przesunięcie od 
osi projektowa-
nej do 2 cm 
Odchylenia: 
+1 cm; -2 cm 

a) zgodność z dokumentacją 
projektową 

Sukcesywnie na każdej działce 
roboczej 

b) położenie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 
punktach charakterystycznych 

c) rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 
krawędziach oraz we 
wszystkich punktach cha-
rakterystycznych 

d) równość w profilu podłużnym 
łatą czterometrową) 

Jw. 

e) równość w przekroju 
poprzecznym (sprawdzona łatą 
profilową z po-ziomnicą i 
pomiarze prześwitu kli-nem 
cechowanym oraz przymiarem 
liniowym względnie metodą 
niwela-cji) 

Jw. 

f) spadki poprzeczne (sprawdzone 
me-todą niwelacji) 

Jw. 

g) szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem 
liniowym) 

Jw. 

h) szerokość i głębokość 
wypełnienia spoin i szczelin 
(oględziny i pomiar przymiarem 
liniowym po wykrusze-niu dług. 

W 20 punktach 
charakterystycznych dziennej 
działki roboczej 

Nierówności do 
8 mm 
Prześwity mię-
dzy łatą a po-
wierzchnią do 
8 mm 

Odchyłki od 
do-kumentacji 
pro-jektowej do 
0,3% 
Odchyłki od 
sze-rokości 
projekto-wanej 
do 5 cm 
Wg pktu 5.7.5 

https://D-M-00.00.00
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10 cm) 
i) sprawdzenie koloru kostek i 

desenia ich ułożenia 
Kontrola bieżąca Wg 

dokumenta-cji 
projektowej lub 
decyzji Inży-
niera 

6.4. Badania wykonanych robót 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 
1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

nawierzchni, krawężników, obrzeży, 
ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności 
wyglądu, prawidłowości desenia, 
kolorów kostek, spękań, plam, 
deformacji, wy-kruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w 
planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 
25 m i w punktach charakterystycznych 
(dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, lp. 
5b) 

3 Rzędne wysokościowe, równość 
podłużna i poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych (wg metod i do-
puszczalnych wartości podanych w tab. 
2, lp. od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i 
szczelin w nawierzchni, pomiędzy 
krawężnikami, obrzeżami, ściekami oraz 
wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5.5 i 5.7.5 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

(podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich ST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
 ewentualnie wykonanie podbudowy, 
 ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 
 wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
 ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[5] oraz niniejszej OST. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] 
pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 wykonanie podsypki, 
 ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 

https://D-M-00.00.00
https://D-M-00.00.00
https://D-M-00.00.00
https://D-M-00.00.00
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 ułożenie i ubicie kostek, 
 wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
 pielęgnację nawierzchni, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
 odwiezienie sprzętu. 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót towarzyszących 
(jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych, a których 
zakres jest określony przez ST wymienione w pktach 5.4 i 5.5. 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 
 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-EN 197-1:2002 

2. PN-EN 1338:2005 
3. PN-EN 13242:2004 

4. PN-EN 1008:2004 

Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementu powszechnego użytku 
Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i 
budownictwie drogowym (W okresie przejściowym można 
stosować PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa 
naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka, PN-
B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do 
nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa 
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek) 
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

10.2. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 
5. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
6. D-04.01.0104.03.01 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie 
7. D-04.04.0004.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
8. D-04.04.04 Podbudowa z tłucznia kamiennego 
9. D-04.05.0004.05.04 Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw 

stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi 
10. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 
11. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego 
12. D-05.03.04a Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego 
13. D-08.01.01a Ustawianie krawężników betonowych 
14. D-08.01.02a Ustawianie krawężników kamiennych 
15. D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe 
16. D-08.05.00 Ścieki 
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ST.03.05.00 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 

45233140-2 Roboty drogowe 

https://ST.03.05.00
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych. 

1.2. Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 

Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
krawężników: 

 betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej, 

 betonowych na ławie tłuczniowej lub żwirowej, 

 betonowych wtopionych na ławie betonowej, żwirowej lub tłuczniowej, 

 betonowych wtopionych bez ławy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej. 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy 
dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 

 krawężniki betonowe, 

 piasek na podsypkę i do zapraw, 

 cement do podsypki i zapraw, 

 woda, 

 materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 
2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja 

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 

2.3.1. Typy 

https://ST.00.00.00
https://ST.00.00.00
https://ST.00.00.00
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W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych: 

U - uliczne, 

D - drogowe. 

2.3.2. Rodzaje 

W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje krawężników 
betonowych: 

 prostokątne ścięte - rodzaj „a”, 

 prostokątne - rodzaj „b”. 
2.3.3. Odmiany 

W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się odmiany: 

1 - krawężnik betonowy jednowarstwowy, 

2 - krawężnik betonowy dwuwarstwowy. 

2.3.4. Gatunki 

W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na: 

 gatunek 1 - G1, 

 gatunek 2 - G2. 
Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), jednowarstwowego (1) 

o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15]. 

2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne 

2.4.1. Kształt i wymiary 

Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 

Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2. 

a) krawężnik rodzaju „a” 
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b) krawężnik rodzaju „b” 

c) wpusty na powierzchniach stykowych krawężników 

Rys. 1. Wymiarowanie krawężników 

Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych 

Typ 

krawężnika 

Rodzaj 

krawężnika 

Wymiary krawężników, 

l b h 

cm 

c d r 

U a 100 20 30 

15 

min. 3 

max. 7 

min. 12 

max. 15 

1,0 

15 20 

D b 100 12 25 - - 1,0 

10 25 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 

Rodzaj 

wymiaru 

Dopuszczalna odchyłka, mm 

Gatunek 1 Gatunek 2 

l  8  12 
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b, h  3  3 

2.4.2. 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 
[14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń 

Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 3 

Szczerby i uszkodzenia 

krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne), mm 

niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe 

powierzchnie: 

- liczba max 2 2 

- długość, mm, max 20 40 

- głębokość, mm, max 6 10 

2.4.3. Składowanie 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 

Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 

2.4.4. Beton i jego składniki 

2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników 

Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W 
przypadku wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników powinna być 
wykonana z betonu klasy B 30. 

Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 

 nasiąkliwością, poniżej 4%, 
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 ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 

 mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2]. 
2.4.4.2. Cement 

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg 
PN-B-19701 [10]. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 

2.4.4.3. Kruszywo 

Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5]. 

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

2.4.4.4. Woda 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 

2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], a do 
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. 

Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy 
nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10]. 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 

2.6. Materiały na ławy 

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 

a) ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny odpowiadać 
wymaganiom punktu 2.4.4, 

b) ławy żwirowej - żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [7], 
c) ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [8]. 
2.7. Masa zalewowa 

Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom 
BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. 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. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

https://ST.00.00.00
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport krawężników 

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z 
nachyleniem w kierunku jazdy. 

Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości 
tej warstwy. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać 
się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta pod ławy 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 

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. 

5.3. Wykonanie ław 

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.3.1. Ława żwirowa 

Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta żwirem i 
zagęszczenie go polewając wodą. 

Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy wykonywać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając 
poszczególne warstwy. 

5.3.2. Ława tłuczniowa 

Ławy należy wykonywać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem. 

Tłuczeń należy starannie ubić polewając wodą. Górną powierzchnię ławy tłuczniowej należy wyrównać 
klińcem i ostatecznie zagęścić. 

https://ST.00.00.00
https://ST.00.00.00
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Przy grubości warstwy tłucznia w ławie wynoszącej powyżej 10 cm należy ławę wykonać 
dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy. 

5.3.3. Ława betonowa 

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 [3], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione 
bitumiczną masą zalewową. 

5.4. Ustawienie krawężników betonowych 

5.4.1. 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 [16]. 

5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej 

Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na podsypce z 
piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.4.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce 
cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.4.4. 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. 

6. kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

6.2.1. Badania krawężników 

https://ST.00.00.00
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z 
wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru 
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów 
prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia 
odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny 
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. 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. 

6.3.2. 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 100 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. Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą 
wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. 

Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na 
wyjęcie ziarna z ławy. 
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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. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm na 
każde 100 m ustawionego krawężnika, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi  
1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

c) 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, 

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

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

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

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonanie koryta pod ławę, 

 wykonanie ławy, 

 wykonanie podsypki. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie koryta pod ławę, 

 ew. wykonanie szalunku, 

https://ST.00.00.00
https://ST.00.00.00
https://ST.00.00.00
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 wykonanie ławy, 

 wykonanie podsypki, 

 ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 

 wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 

 ew. zalanie spoin masą zalewową, 

 zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. przepisy związane 

10.1. Normy 

1. PN-B-06050 

2. PN-B-06250 

3. PN-B-06251 

4. PN-B-06711 

5. PN-B-06712 

6. PN-B-10021 

7. PN-B-11111 

8. PN-B-11112 

9. PN-B-11113 

10. PN-B-19701 

11. PN-B32250 

12. BN-88/6731-08 

13. BN-74/6771-04 

14. BN-80/6775-03/01 

15. BN-80/6775-03/04 

16. BN-64/8845-02 

10.2. Inne dokumenty 

Roboty ziemne budowlane 

Beton zwykły 

Roboty betonowe i żelbetowe 

Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanka 

Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 
drogowych 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 

Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 
ocena zgodności 

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

Cement. Transport i przechowywanie 

Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i 
obrzeża chodnikowe 

Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

17. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r. 
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ST.03.06.00 OBRZEŻA CHODNIKOWE 

https://ST.03.06.00
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego. 
1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 
oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
betonowego obrzeża chodnikowego: 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 
 obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 
 żwir lub piasek do wykonania ław, 
 cement wg PN-B-19701 [7], 
 piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 

W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 
 obrzeże niskie - On, 
 obrzeże wysokie - Ow. 

W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża 
dzieli się na: 
 gatunek 1 - G1, 
 gatunek 2 - G2. 

Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm 
gat. 1: 

obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 
2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 
Tablica 1. Wymiary obrzeży 

https://D-M-00.00.00
https://D-M-00.00.00
https://D-M-00.00.00
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Rodzaj 
obrzeża 

Wymiary obrzeży, cm 
1 b h r 

On 75 6 
100 6 

20 
20 

3 
3 

Ow 
75 
90 
100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
Rodzaj 
wymiaru 

Dopuszczalna odchyłka, 
Gatunek 1 

m 
Gatunek 2 

l  8  12 
b, h  3  3 

wartości podanych w tablicy 3. 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń 
Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3 
Szczerby ograniczających powierzchnie górne niedopuszczalne 
i uszkodzenia (ścieralne) 
krawędzi i naroży ograniczających pozostałe 

powierzchnie: 
liczba, max 2 2 
długość, mm, max 20 40 
głębokość, mm, max 6 10 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
Powierzchnie obrzeży 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 nie powinny przekraczać 

2.4.4. Składowanie 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 

według rodzajów i gatunków. 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 

drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż 
szerokość obrzeża. 
2.4.5. Beton i jego składniki 

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. 
2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 

Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6]. 

Betonu C12/15 (B15) 
3. sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport obrzeży betonowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 

https://D-M-00.00.00
https://D-M-00.00.00
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Transport pozostałych materiałów podano w ST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 
5. wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie koryta 

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 

wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 

Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze 
żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez 
zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji 
projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z 
wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru 
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie 
kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i 
zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z 

wymaganiami pkt 5.3, 
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych 

odchyleniach: 
 linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
 niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
 wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej 

spoiny na pełną głębokość. 
7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 wykonane koryto, 

https://D-M-00.00.00
https://D-M-00.00.00
https://D-M-00.00.00
https://D-M-00.00.00
https://D-08.01.01
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 wykonana podsypka. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materiałów, 
 wykonanie koryta, 
 rozścielenie i ubicie podsypki, 
 ustawienie obrzeża, 
 wypełnienie spoin, 
 obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
 wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. przepisy związane 
Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. 
3. 

PN-B-06250 
PN-B-06711 

Beton zwykły 
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych 

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

6. PN-B-11113 
drogowych. Żwir i mieszanka 
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 
ocena zgodności 

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania 

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i 
obrzeża. 

https://D-M-00.00.00
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ST.03.07.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW 
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1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z usunięciem drzew i krzaków. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 
oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem 
drzew i krzaków, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 

Nie występują. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków 

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować: 
 piły mechaniczne, 
 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego, 
 spycharki, 
 koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport pni i karpiny 

Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 
Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być 

transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków 

Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, 
wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne 
spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 

Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach 
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków. 

Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez Zamawiającego. 
Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym, 

ustalonym przez Inżyniera. 
W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, 

teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych 
w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. 

W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na 
głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków podanych w 
punkcie 5.3. 

Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez 
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie 
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób 
zaakceptowany przez odpowiednie władze. 
5.3. Usunięcie drzew i krzaków 

https://D-M-00.00.00
https://D-M-00.00.00
https://D-M-00.00.00
https://D-M-00.00.00
https://D-M-00.00.00
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Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za 
wyjątkiem następujących przypadków: 
a) w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w tym miejscu 

znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy 
nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad powierzchnią 
terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej zasady, wymagającej karczowania pni, nie ma zastosowania, jeżeli 
przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu, 

b) w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku pnie powinny być 
ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu. 

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do 
budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się 
w nich wody. 

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako 
materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót. 

Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z dużą 
ostrożnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim 
gruncie. 
5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST lub 
wskazaniami Inżyniera. 

Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób 
wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce 
powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 

Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich 
przepisów. 

Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości 
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po 
zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części. 

Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub 
jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, 
Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane 
przez Inżyniera, w którym będzie możliwe dalsze spalanie. 

Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości 
po spaleniu, za zgodą Inżyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w warstwach. 
Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwą 
gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po 
spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których 
odbywa się przepływ wód powierzchniowych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 
wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać 
odpowiednie wymagania określone w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest: 
 dla drzew - sztuka, 
 dla krzaków - hektar. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych 
pniach, przed ich zasypaniem. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

https://D-M-00.00.00
https://D-M-00.00.00
https://D-02.00.00
https://D-M-00.00.00
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9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, 
 wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, względnie 

spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu, 
 zasypanie dołów, 
 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
10. przepisy związane 

Nie występują. 

https://D-M-00.00.00
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ST.03.07.02 ZIELEŃ 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni. 
1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 
oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
 zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na skarpach, 
 sadzeniem drzew i krzewów na terenie płaskim i na skarpach, 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości 
od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 
1.4.6. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie 
przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 
 ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach 

nie przekraczających 2 m wysokości, 
 ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta 

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
2.3. Ziemia kompostowa 

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków 
roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na 
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i 
wskaźników jakości kompostu. 

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami 
bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf użyty jako 
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 

Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i 
osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej 
może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez 
zmieszanie kompostu z glebą. 
2.4. Materiał roślinny sadzeniowy 
2.4.1. Drzewa i krzewy 

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], właściwie 
oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, 
numer normy. 

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

https://00.00.00
https://D-M-00.00.00
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 pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
 przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny 

występować liczne korzenie drobne, 
 u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być 

prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 
 pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form 

kulistych, 
 pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 
 przewodnik powinien być praktycznie prosty, 
 blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny na 

przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew. 
Wady niedopuszczalne: 

 silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
 odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
 ślady żerowania szkodników, 
 oznaki chorobowe, 
 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
 martwice i pęknięcia kory, 
 uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
 dwupędowe korony drzew formy piennej, 
 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
 złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 
2.5. Nasiona traw 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy 

wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
2.6. Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i 
przechowywania. 

3. sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
 glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
 wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
 kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
 sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), 
a ponadto do pielęgnacji zadrzewień: 
 pił mechanicznych i ręcznych, 
 drabin, 
 podnośników hydraulicznych. 
4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 

Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też 
nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 

W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej 
lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w 
pojemnikach. 

Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce 
przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu 
ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. 
4.3. Transport roślin kwietnikowych 

https://D-M-00.00.00
https://D-M-00.00.00
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Rośliny przygotowane do wysyłki po wyjęciu z ziemi należy przechowywać w miejscach osłoniętych i 
zacienionych. W przypadku niewysyłania roślin w ciągu kilku godzin od wyjęcia z ziemi, należy je spryskać 
wodą (pędy roślin pakowanych nie powinny być jednak mokre, aby uniknąć zaparzenia). 

Rośliny należy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed wstrząsami, uszkodzeniami i 
wyschnięciem. Przy przesyłaniu na dalsze odległości, rośliny należy przewozić szybkimi środkami 
transportowymi, zakrytymi. 

W okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę możliwości dokonywany nocą. 
5. wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Trawniki 
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
 przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów 

lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 
 przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad 

terenem, 
 teren powinien być wyrównany i splantowany, 
 ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
 przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić, 
 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
 okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
 na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje 

inaczej, 
 na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje inaczej, 
 przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i 

stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie 
kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

 mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST. 
5.2.2. Pielęgnacja trawników 

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
 pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, 
 następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym 

koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
 ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem 

spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę 
października), 

 koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach 
czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

 chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu 
należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki 
nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach 
roku: 
 wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
 od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
 ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 
5.3. Drzewa i krzewy 
5.3.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów 

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 
 pora sadzenia - jesień lub wiosna, 
 miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, 
 dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i zaprawione 

ziemią urodzajną, 
 roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt głębokie lub 

płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 
 korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 

https://D-M-00.00.00
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 przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik, 
 korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać, 
 drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną, 
 wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, 
 palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 
5.3.2. Pielęgnacja po posadzeniu 

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na: 
 podlewaniu, 
 odchwaszczaniu, 
 nawożeniu, 
 usuwaniu odrostów korzeniowych, 
 poprawianiu misek, 
 okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 
 rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 
 wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 
 wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 
 przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 
5.3.3. Pielęgnacja istniejących (starszych) drzew i krzewów 

Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew i krzewów jest cięcie, które powinno 
uwzględniać cechy poszczególnych gatunków roślin, a mianowicie: 
 sposób wzrostu, 
 rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, 
 konstrukcję korony. 

Projektując cięcia zmierzające do usunięcia znacznej części gałęzi lub konarów, należy unikać ich jako 
jednorazowego zabiegu. Cięcie takie lepiej przeprowadzić stopniowo, przez 2 do 3 lat. 

W zależności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia: 
a) cięcia drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów, przechodniów lub mieszkańców, drzew rosnących 

na koronie dróg i ulic oraz w pobliżu budynków mieszkalnych. Dla uniknięcia kolizji z pojazdami usuwa się 
gałęzie zwisające poniżej 4,50 m nad jezdnię dróg i poniżej 2,20 m nad chodnikami; 

b) cięcia krzewów lub gałęzi drzew ograniczających widoczność na skrzyżowaniach dróg; 
c) cięcia drzew i krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi między zmniejszonym systemem 

korzeniowym a koroną, co może mieć również miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie 
prowadzenia robót ziemnych. Usuwa się wtedy - w zależności od stopnia zmniejszenia systemu 
korzeniowego od 20 do 50% gałęzi; 

d) cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, powodują niepożądane 
zagęszczenie, zbyt duże rozmiary krzewu. Zabieg odmładzania można przeprowadzać na krzewach 
rosnących w warunkach normalnego oświetlenia, z odpowiednim nawożeniem i podlewaniem; 

e) cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez usuwanie gałęzi 
porażonych przez chorobę lub martwych; 

f) cięcia żywopłotów powinny być intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Cięcie po posadzeniu powinno 
być możliwie krótkie i wykonywane na każdym krzewie osobno, dopiero w następnych latach po uzyskaniu 
zagęszczenia pędów, cięcia dokonuje się w określonej płaszczyźnie. Najczęściej stosowane są płaskie cięcia 
górnej powierzchni żywopłotu. 

5.3.4. Przesadzanie drzew starszych 
Konieczność przesadzania drzew starszych (istniejących) wynika najczęściej tam, gdzie prowadzone są 

roboty modernizacyjne dróg i ulic. 
Warunki przesadzania drzew starszych powinny być określone w SST i uwzględniać: 

 gatunek drzewa, 
 wiek i rozmiary drzewa, 
 przewidywaną masę drzewa i ziemi tworzącej bryłę korzeniową, 
 warunki transportu przesadzanych drzew, 
 warunki pielęgnacji po przesadzeniu. 

Przesadzanie drzew starszych powinno się zlecać wykwalifikowanej firmie. 
5.3.5. Pielęgnacja drzew starszych po przesadzeniu 

Pielęgnacja polega na następujących zabiegach: 
 uzupełnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczając jednak do nadmiernego nawilgocenia, 

zwłaszcza na glebach ciężkich (grunty spoiste). Nie stosuje się podlewania w czasie chłodnej i wilgotnej 
pogody, 
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 ograniczeniu strat wody przez duże drzewa w czasie nagrzewania się pnia i konarów oraz działania wiatrów, 
poprzez stosowanie owijania pni i konarów (np. papierem lub tkaninami) lub spryskiwania kory pnia i 
konarów emulsjami (np. emulsje parafinowe, lateksowe), 

 układaniu ściółki wokół świeżo przesadzonego drzewa, 
 usuwaniu chwastów. 
5.3.6. Zabezpieczenie drzew podczas budowy 

W czasie trwania budowy lub przebudowy dróg, ulic, placów, parkingów itp. w sąsiedztwie istniejących 
drzew, następuje pogorszenie warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych drzew. 

Jeżeli istniejące drzewa nie będą wycinane lub przesadzane, to w SST powinny być określone warunki 
zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robót. 
5.4. Kwietniki 

Wymagania dotyczące założenia i pielęgnacji kwietników są następujące: 
 gleba przed założeniem kwietników powinna być starannie uprawiona. Jeżeli gleba rodzima jest jałowa i 

uboga, należy ją wymienić na glebę urodzajną na głębokość od 10 do 25 cm, w zależności od rodzaju 
sadzonych kwiatów, 

 ilość roślin, rozstawa ich sadzenia powinna być wskazana w dokumentacji projektowej, 
 po posadzeniu roślin ziemia musi być wyrównana, rośliny podlane na głębokość sadzenia, 
 pielęgnacja polega na usuwaniu chwastów, podlewaniu, nawożeniu, usuwaniu przekwitłych kwiatów. 

6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Trawniki 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
 określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
 pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
 wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
 ilości rozrzuconego kompostu, 
 prawidłowego uwałowania terenu, 
 zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
 gęstości zasiewu nasion, 
 prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
 okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
 dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
 prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
 obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
6.3. Drzewa i krzewy 

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 
 wielkości dołków pod drzewka i krzewy, 
 zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, 

odległości sadzonych roślin, 
 materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z 

normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3], 
 opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
 prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew, 
 odpowiednich terminów sadzenia, 
 wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
 wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 
 zasilania nawozami mineralnymi. 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 
 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
 zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją projektową, 
 wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeżeli 

odbiór jest na jesieni, 

https://D-M-00.00.00
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 prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno 
osadzone, mocowanie nie naruszone), 

 jakości posadzonego materiału. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
 m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników i kwietników z roślin jednorocznych, dwuletnich i 

wieloletnich (oprócz roślin cebulkowych i róż), 
 szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz roślin cebulkowych i róż na kwietnikach. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 
 roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, 

rozrzucenie kompostu, 
 zakładanie trawników, 
 pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 

Cena wykonania 1 m2 kwietnika obejmuje: 
 przygotowanie podłoża (wymiana gleby, dodanie kompostu), 
 dostarczenie i zasadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją projektową, 
 zasadzenie materiału roślinnego, 
 pielęgnację: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, zabezpieczenie na okres zimy. 

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje: 
 roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków, 
 dostarczenie materiału roślinnego, 
 pielęgnację posadzonych drzew i krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie. 
10. przepisy związane 

1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 

https://D-M-00.00.00
https://D-M-00.00.00
https://D-M-00.00.00
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	1. WSTĘP 
	1. WSTĘP 
	1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót dla inwestycji p.n. „BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, NISKOPRĄDOWĄ, WOD-KAN, WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. BUDOWA CIĄGU PIESZO – JEZDNEGO ORAZ NAZIEMNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ ZEWNĘTRZNĄ, WEWETRZNĄ: ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ NA DZIAŁCE NR 1/31, OBR. 70 
	BRYŁA, ELEWACJE. Projektowany budynek zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi odpowiada gabarytom i architekturze budynkom sąsiednim w zabudowie folwarcznej. 
	UKŁAD FUNKCJONALNY 
	PARTER Od strony południowej parteru zaprojektowano strefę przyjęcia eksponatów, pom. wstępnej konserwacji, pomieszczenia toalety z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, pom. techniczne dla wodomierza, schody na poddasze. Od strony północnej zaprojektowano jednokondygnacyjny magazyn o wysokim składowaniu eksponatów. 
	PODDASZE Na II kondygnacji budynku usytuowano pomieszczenie techniczne oraz pom. socjalne i toaletę. 
	PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE Powierzchnia zabudowy 338,0m² Powierzchnia użytkowa budynku 354,77m² Kubatura 2778,10m³ Długość budynku od ul. Babińskiego 13,00m Wysokość budynku w kalenicy od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku 11,44m 
	Projektowany budynek magazynowy, PM, niski. Ilość kondygnacji naziemnych: 1/2( poddasze). Dach dwuspadowy, naczółkowy -kąt nachylenia połaci dachu: 45 o – powielony kat dachu istniejącego. 
	1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
	1.3. Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 
	1.4. Określenia podstawowe Ilekroć w ST jest mowa o: 
	1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
	1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
	1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
	a) 
	a) 
	a) 
	budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

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

	c) 
	c) 
	obiekt małej architektury; 


	1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
	1.4.3. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
	1.4.3. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
	(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
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	1.4.3. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
	a) 
	a) 
	a) 
	kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

	b) 
	b) 
	posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

	c) 
	c) 
	użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 


	1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
	1.4.6. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
	1.4.7. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
	1.4.8. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
	1.4.9. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
	1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
	1.4.11. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
	1.4.12. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
	1.4.13. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
	1.4.14. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
	a) 
	a) 
	a) 
	obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

	b) 
	b) 
	bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 


	1.4.15. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
	1.4.16. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
	1.4.17. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
	1.4.18. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poźn. zm.). 
	1.4.19. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
	1.4.20. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
	Table
	TR
	STWIOR dla inwestycji p.n.: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, NISKOPRĄDOWĄ, WOD-KAN, WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. BUDOWA CIĄGU PIESZO – JEZDNEGO ORAZ NAZIEMNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ ZEWNĘTRZNĄ, WEWETRZNĄ: ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ NA DZIAŁCE NR 1/31, OBR. 70 PODGÓRZE PRZY UL. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO 29 W KRAKOWIE 
	strona 6 


	1.4.21. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
	1.4.22. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
	1.4.23. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
	1.4.24. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
	1.4.25. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prob związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
	1.4.26. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również rożne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
	1.4.27. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
	1.4.28. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
	1.4.29. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 
	1.4.30. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
	1.4.31. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
	1.4.32. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
	1.4.33. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z poźn. zm.). 
	1.4.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Zamawiający powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń techniczny
	1.4.35. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
	1.4.36. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
	1.4.37. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
	1.4.38. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegołowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
	1.4.39. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
	1.4.40. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
	1.4.40. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
	uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
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	1.4.41. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
	1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pom
	1.5.2. Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy) zawiera opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy i w całości zostanie przekazana Wykonawcy. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało sporządzenie harmonogramu prac oraz dokumentacji powykonawczej 
	1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać bledów lub opuszczeń w dokumentac
	1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,
	1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
	a) 
	a) 
	a) 
	utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

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

	środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

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

	2) 
	2) 
	środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

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

	b) 
	b) 
	zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

	c) 
	c) 
	możliwością powstania pożaru. 
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	1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołany
	1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru, Zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczaj
	1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będ
	1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
	1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 
	1.5.11. 
	1.5.11. 
	1.5.11. 
	Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 

	2. 
	2. 
	MATERIAŁY 


	2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
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	Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone P
	2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatw
	2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
	2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
	2.5. Wariantowe stosowanie materiałów Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania rożnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
	2.6. Wyroby budowlane stosowane do wykonania robót muszą posiadać: – oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo – oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające o
	2.7. Stosowanie materiałów zamiennych Zamieszczone w ST nazwy własne producentów nie są wiążące dla Wykonawcy, należy je traktować wyłącznie jako przykładowe dla zobrazowania opisywanych parametrów i wymogów technicznych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń i systemów o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Rozwiązania równoważne muszą zapewnić współdziałanie systemów i instalacji zgodnie z przewidzianymi w projekcie i funkcjonującymi u Zamawiającego. Wszystkie przew
	3. SPRZĘT 
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	Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST 
	4. TRANSPORT 
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
	4.2. 
	4.2. 
	4.2. 
	Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wsze

	5. 
	5. 
	WYKONANIE ROBÓT 


	5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: -projekt zagospodarowania terenu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, -plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), -projekt organizacji budowy, -projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
	5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
	5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
	5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
	5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
	5.2.4. 
	5.2.4. 
	5.2.4. 
	Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

	6. 
	6. 
	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 


	6.1. Program zapewnienia jakości Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: -organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, -organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem 
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	-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, -wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), -sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, -wykaz maszyn i urządzeń
	– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., -sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
	6.2. Zasady kontroli jakości robót Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SS
	6.3. Pobieranie próbek Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wyko
	6.4. Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru
	6.5. Raporty z badań Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie poźniej jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
	6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawi
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	projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
	6.7. Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
	1. 
	1. 
	1. 
	posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881. 

	2. 
	2. 
	posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: -Polską Normą lub -aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

	3. 
	3. 
	znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 


	6.8. Dokumenty budowy 
	[1] Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronolog
	[2] Książka obmiarów Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
	[3] Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
	[4] Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
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	a) 
	a) 
	a) 
	pozwolenie na budowę, 

	b) 
	b) 
	protokoły przekazania terenu budowy, 

	c) 
	c) 
	umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

	d) 
	d) 
	protokoły odbioru robót, 

	e) 
	e) 
	protokoły z narad i ustaleń, 

	f) 
	f) 
	operaty geodezyjne, 

	g) 
	g) 
	plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

	h) 
	h) 
	dokumentacje projektową, rysunki zamienneh opracowanych przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego 


	[5] Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
	7. OBMIAR ROBÓT 
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych robót dodatkowych. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszys
	7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 
	7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
	7.4. 
	7.4. 
	7.4. 
	Wagi i zasady wdrażania Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

	8. 
	8. 
	ODBIÓR ROBÓT 


	8.1. Rodzaje odbiorów robót W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
	a) 
	a) 
	a) 
	odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

	b) 
	b) 
	odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

	c) 
	c) 
	odbiorowi częściowemu, 

	d) 
	d) 
	odbiorowi końcowemu 

	e) 
	e) 
	odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

	f) 
	f) 
	odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 


	8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dzi
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	8.3. Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
	8.4. Odbiór końcowy 
	8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru końcowego robót dokona
	8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
	1. 
	1. 
	1. 
	dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

	2. 
	2. 
	szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

	3. 
	3. 
	protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

	4. 
	4. 
	protokoły odbiorów częściowych, 

	5. 
	5. 
	recepty i ustalenia technologiczne, 

	6. 
	6. 
	dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

	7. 
	7. 
	wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

	8. 
	8. 
	deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

	9. 
	9. 
	rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

	10. 
	10. 
	geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

	11. 
	11. 
	kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg 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 wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykon

	12. 
	12. 
	protokoły instytucji, o których mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane (Państwowa Inspekcja Sanitarna,, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Straż Pożarna) 

	13. 
	13. 
	Prawomocną decyzję pozwolenia na użytkowanie. 


	8.5. 
	8.5. 
	8.5. 
	8.5. 
	Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór końcowy”. 

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

	9.1. 
	9.1. 
	Ustalenia ogólne Sprawę rozliczeń finansowych będzie w sposób szczegółowy regulowała umowa pomiędzy Inwestorem, a Wykonawcą 
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	10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
	10.1. Ustawy 
	– 
	– 
	– 
	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r. Nr 156 poz. 1118 z poźn. zm.). 

	– 
	– 
	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655). 

	– 
	– 
	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

	– 
	– 
	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

	– 
	– 
	Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z poźn. zm.). 

	– 
	– 
	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z poźn. zm.). 

	– 
	– 
	Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z poźn. zm.). 


	10.2. Rozporządzenia -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z poźn. zm.) 
	– 
	– 
	– 
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

	– 
	– 
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

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

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

	– 
	– 
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

	– 
	– 
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z poźn. zm.). 

	– 
	– 
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z poźn. zm.). 

	– 
	– 
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z poźn. zm.). 


	10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
	– 
	– 
	– 
	Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

	– 
	– 
	Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 

	– 
	– 
	Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. -obowiązujące normy unijne lub krajowe zgodne z technologią robót 
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	SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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	ST.01.01.00 ROBOTY ZIEMNE 
	ST.01.01.00 ROBOTY ZIEMNE 

	Kod CPV 45111200 
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	1. WSTĘP 
	1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych realizowanych w obrębie terenu budowy w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 
	1.2. Zakres stosowania SST Specyfikacja techniczna stanowi podstawę przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów budowlanych kubaturowych w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 
	1.3. Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują: 
	a) 
	a) 
	a) 
	wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 

	b) 
	b) 
	pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 


	1.4. Określenia podstawowe 
	1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która powinna zawierać: 
	– 
	– 
	– 
	rzuty i przekroje obiektów, 

	– 
	– 
	plan sytuacyjno-wysokościowy, 

	– 
	– 
	nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 

	– 
	– 
	sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 

	– 
	– 
	wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, 

	– 
	– 
	szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu itp.). 


	1.4.2. Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej. 
	1.4.3. 
	1.4.3. 
	1.4.3. 
	Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

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

	1.4.5. 
	1.4.5. 
	Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 


	1.4.6. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują c ponad 0,2 Mpa; wymaga użycia środków wy buchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
	zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie R

	1.4.7. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu kubaturowego. 
	1.4.8. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów, położone poza terenem budowy. 
	1.4.9. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem. 
	1.4.10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: gdzie: d – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m), ds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służą ca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m). 
	p
	3
	p
	3

	1.4.11. Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru: gdzie: – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
	d
	60 
	d
	10 

	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
	1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
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	Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
	1.5.2. Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: -Zamawiającego, -sporządzoną przez Wykonawcę. 
	1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach k
	1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie niezbędne tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,
	1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
	a) 
	a) 
	a) 
	utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

	b) 
	b) 
	podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposóbu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 


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

	2) 
	2) 
	środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

	3) 
	3) 
	zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

	4) 
	4) 
	zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

	5) 
	5) 
	możliwością powstania pożaru. 


	1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywoł
	1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku. 
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	Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
	1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmono
	1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 
	1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie
	1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora nadzoru). Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzyman
	1.5.12. 
	1.5.12. 
	1.5.12. 
	Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa administracji państwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub

	2. 
	2. 
	MATERIAŁY (GRUNTY) -OGÓLNE WYMAGANIA 


	2.1. 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. 
	2.1. Zasady wykorzystania gruntów 
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	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 nasypó
	3. 
	3. 
	3. 
	SPRZĘT Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Wykopy poniżej powierzchni tere

	4. 
	4. 
	TRANSPORT 


	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
	4.2. 
	4.2. 
	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 zwięks

	5. 
	5. 
	WYKONANIE ROBÓT 5 1 Ogólne zasady wykonania robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru
	5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone 
	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, zap
	5.4. 
	5.4. 
	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. 
	6. 
	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6 1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 


	6.1.1. Program zapewnienia jakości Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
	a) 
	a) 
	a) 
	a) 
	część ogólną opisującą: -organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 

	któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), -sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

	b) 
	b) 
	część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: -wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarówo-kontrolne, -rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., -sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, -sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
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	-
	-
	-
	organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

	-
	-
	zabezpieczenie wyjść z istniejącego budynku od strony dziedzińca 

	-
	-
	bhp, 

	-
	-
	wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

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

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

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


	6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
	6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na: · właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, · właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
	6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1. 
	6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego 
	6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3. 
	Tablica 3 
	Lp. 
	Lp. 
	Lp. 
	Badana cecha 
	Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

	1 2 
	1 2 
	Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar szerokości dna wykopu 
	Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 20 m 

	3 
	3 
	Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego 

	4 
	4 
	Pomiar pochylenia skarp 

	5 
	5 
	Pomiar równości powierzchni wykopu 

	6 
	6 
	Pomiar równości skarp 

	7 
	7 
	Pomiar spadu podłużnego powierzchni wykopu 
	Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m oraz w punktach wątpliwych 


	6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 10 cm. 
	6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych 
	o więcej niż –3 cm lub +1 cm. 
	6.3.4. Pochylenie skarp Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 
	6.3.5. Równość dna wykopu Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 
	6.3.6. Równość skarp Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm. 
	6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
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	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 ma
	8. ODBIÓR ROBÓT 
	8.1. Rodzaje odbiorów robót W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
	a) 
	a) 
	a) 
	odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

	b) 
	b) 
	odbiorowi częściowemu, 

	c) 
	c) 
	odbiorowi końcowemu, 

	d) 
	d) 
	odbiorowi pogwarancyjnemu. 


	8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. Gotowość danej części robót do odbioru zgł
	8.3. Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 91 Ustalenia ogólne Ogólne zasady płatności za roboty podano w ”Wymagania ogólne” 
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE 10.1.Normy 
	1. 
	1. 
	1. 
	PN-B-02480:1986 Grunty budowlane --Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

	2. 
	2. 
	PN-B-04452:2002 Geotechnika --Badania polowe 

	3. 
	3. 
	PN-B-04481:1988 Grunty budowlane --Badania próbek gruntu. 

	4. 
	4. 
	PN-60/B-04493 Grunty budowlane --Oznaczanie kapilarności biernej. 

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

	6. 
	6. 
	PN-B-06050:1999 Geotechnika --Roboty ziemne --Wymagania ogólne. 10.2.Inne dokumenty 


	[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi zmianami . 
	[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
	[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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	-BETONOWANIE KONSTRUKCJI BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH 
	ST.01.02.01 BETONOWANIE 

	(Kod CPV 45262311-4) 
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	1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
	1.1. Przedmiot SST 
	Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 
	1.2. Zakres stosowania SST 
	Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 
	Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
	1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
	Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: -przygotowaniem mieszanki betonowej, -wykonaniem rusztowań, -wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, -układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, -pielęgnacją betonu. 
	1.4. Określenia podstawowe 
	Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a także podanymi poniżej: Beton zwykły -beton o gęstości powyżej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 
	piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. Mieszanka betonowa -mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. Zaczyn cementowy -mieszanka cementu i wody. Zaprawa -mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez 
	sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. Nasiąkliwość betonu -stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym. Stopień wodoszczelności -symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod konstrukcji 
	wszystkich względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia 
	wody w MPa, działającego na próbki betonowe. Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 
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	Klasa betonu – wg PN EN 206.1 Klasa wytrzymałości na ściskanie C8/10 do C100/115 -C Minimalna wytrzymałość charakterystyczna oznaczona na próbkach walcowych (w MPa) /Minimalna wytrzymałość charakterystyczna oznaczona na próbkach sześciennych (w MPa) 
	Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie R – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-EN 12300-3:2001. 
	G 

	1.5. 
	1.5. 
	1.5. 
	1.5. 
	Ogólne wymagania dotyczące robót 

	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót wykonywanych na tej budowie podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

	2. 
	2. 
	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 


	2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
	Wszystkie materiały do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
	2.2. Składniki mieszanki betonowej 2.2.1.Cement -wymagania i badania Do wykonania betonów klasy B30 i B40 powinien być stosowany cement portlandzki CEM I (bez dodatków), 
	niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spełniający wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane cementy powinny charakteryzować się następującym składem: -zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C 3 S) do 60%, -zawartość alkaliów do 0,6%, -zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%, -zawartośćC4AF+2 xC3A≤20%, 
	-zawartość glinianu trójwapniowego C 3 A ≤ 7%. Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę obejmującą: 
	-oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1 -oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3 -oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3 -sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w 
	wodzie. Wyniki badań powinny spełniać następujące wymagania: -początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut -koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz. 
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	-oznaczenie zmiany objętości: nie więcej niż 8 mm 
	Nie dopuszcza się występowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejącym, większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 
	Magazynowanie: 
	-cement pakowany (workowany) -składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 
	-cement luzem -magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 
	Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
	Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
	-10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
	-po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 
	Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
	2.2.2. Kruszywo 
	Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
	Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu oddzielnie składowane, na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
	Kruszywa grube powinny spełniać wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
	-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego, 
	-3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 
	Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 
	Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 
	Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
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	-zawartość pyłów mineralnych -do 1%, -zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) -do 20%, -wskaźnik rozkruszenia: -dla grysów granitowych -do 16%, -dla grysów bazaltowych i innych -do 8%, -nasiąkliwość -do 1,2%, -mrozoodporność według metody bezpośredniej -do 2%, -mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, -reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywoływać 
	zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, -zawartość związków siarki -do 0,1 %, -zawartość zanieczyszczeń obcych -do 0,25%, -zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej. Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku 
	rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: -do 0,25 mm -14÷19%, -do 0,50 mm -33÷48%, -do 1,00 mm -53÷76%. Piasek powinien spełniać następujące wymagania: -zawartość pyłów mineralnych -do 1,5%, -reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywoływać 
	zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, -zawartość związków siarki -do 0,2%, -zawartość zanieczyszczeń obcych -do 0,25%, -zawartość zanieczyszczeń organicznych -nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej, -w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym: -oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999, -oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-7:2000, -oznaczenie zawartości grud
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	-oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN 933-10:2002. 
	Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 
	W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN 933, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu. 
	2.2.3. Woda 
	Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
	Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
	2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: -napowietrzającym, -uplastyczniającym, -przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: -napowietrzająco-uplastyczniających, -przyśpieszająco-uplastyczniających. Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budow-lanej lub Instytut Dróg i 
	Mostów oraz posiadać atest producenta. 
	2.3. Beton Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następujące wymagania: -nasiąkliwość -do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, -mrozoodporność -ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% 
	po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, -wskaźnik wodno-cementowy (w/c) -ma być mniejszy od 0,5. Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy 
	najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
	Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. 
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	Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. 
	Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: -z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o ustalonym 
	teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, -za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie 
	charakteryzuje się największą masą objętościową. Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości 
	przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: -400 kg/m3 -dla betonu klas B-25 i B-30, -450 kg/m3 -dla betonu klas B-35 i wyższych. Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach 
	naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10 st. C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rb. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN 206-1:2003 nie 
	powinna przekraczać: -wartości 2% -w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, -wartości 3,5÷5,5% -dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm, -wartości 4,5÷6,5% -dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu 
	kruszywa do 16 mm. Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem 
	K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody badania: -metodą Ve-Be, -metodą stożka opadowego. Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określony-mi w normie PN-EN 
	206-1:2003 nie mogą przekraczać: -±20% wartości wskaźnika Ve-Be, -±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. 
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	Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 
	2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót betonowych Materiały i wyroby do robót betonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: -są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
	technicznej (szczegółowej), 
	-są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), -spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, -producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
	zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
	-spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
	2.5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych 
	Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
	Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
	Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
	Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
	3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
	3.2. Sprzęt do wykonywania robót betonowych 
	Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Do wykonywania robót betonowych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 
	3.2.1. Dozowanie składników Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane wagowo. 
	3.2.2. Mieszanie składników 
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	Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosować mieszarek wolnospadowych). 
	3.2.3.Transport mieszanki betonowej 
	Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki samochodowe (tzw. „gruszki”). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 
	3.2.4. Podawanie mieszanki 
	Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m. 
	3.2.5.Zagęszczanie 
	Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia krzyżującymi się w płaszczyźnie poziomej. 
	Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu powinny charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
	4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
	4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu -wg PN-EN 197-1:2002 
	• 
	• 
	• 
	Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002. 

	• 
	• 
	Masa worka z cementem powinna wynosić 50±2 kg. Kolory rozpoznawcze worków oraz napisy na workach powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2002. 

	• 
	• 
	Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do ładowania i wyładowania cementu. Cement wysyłany luzem powinien mieć identyfikator zawierający dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002. 

	• 
	• 
	Do każdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy zawierający dane oraz sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197-1:2002. 


	4.3. Magazynowanie kruszywa 
	Kruszywo należy przechowywać na dobrze zagęszczonym i odwodnionym podłożu w warunkach zabezpieczających je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i gatunków. 
	4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej 
	4.4.1. Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego. 
	Masę betonową można transportować mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). Ilość gruszek należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 
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	twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie 
	samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 4.4.2.Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca, układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji. 
	Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
	-90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
	-70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
	-30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
	5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
	Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowań i rusztowań. 
	5.2. Warunki przystąpienia do robót 
	Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej: -wybór składników betonu, -opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, -sposób wytwarzania mieszanki betonowej, -sposób transportu mieszanki betonowej, -kolejność i sposób betonowania, -wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, -sposób pielęgnacji betonu, -warunki rozformowania 
	wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: -prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., -prawidłowość wykonania zbrojenia, -zgodność rzędnych z projektem, -czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny, 
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	-przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
	-prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., -prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję 
	(kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), -gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do 
	dziennika budowy. 
	5.3. Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
	Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: -±2% -przy dozowaniu cementu i wody, -±3% -przy dozowaniu kruszywa. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w
	dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
	opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga 
	się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
	Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji 
	technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: -w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
	-przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, 
	-przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne. Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: -wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej 
	niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
	niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
	-podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
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	-podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 
	-kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 
	-belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 
	-czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s., 
	-zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 
	Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. 
	Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. 
	Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
	W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
	Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
	W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
	5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
	Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5 st. C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
	W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35 st. C. 
	Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy wówczas zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
	5.5. Pielęgnacja betonu 
	5.5. Pielęgnacja betonu 
	Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
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	Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 st. C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
	Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 
	Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008-1:2004. 
	W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
	5.6. Wykańczanie powierzchni betonu Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: -wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
	przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, -pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, -wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie 
	przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
	5.7. Rusztowania 
	Rusztowania należy wykonać na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawcę w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania mogą być wykonane z elementów drewnianych lub stalowych. 
	Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu geometrycznego i bezpieczeństwo konstrukcji. 
	Wykonanie rusztowań powinno uwzględniać „podniesienie wykonawcze” związane za strzałką konstrukcji oraz ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru układanego betonu. 
	Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegółowe rysunki robocze rusztowań. 
	Całkowita rozbiórka rusztowań może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości wymaganej przez PNB-06251. Rusztowanie należy rozbierać stopniowo, pod ścisłym nadzorem, unikając jednoczesnego usunięcia większej liczby podpór. Terminy rozdeskowania konstrukcji należy ustalić według PN-B-06251. 
	-

	5.8. Deskowania 
	Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statycznowytrzymałościowych. 
	-

	Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 
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	Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: -szybkość betonowania, -sposób zagęszczania, -obciążenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: -zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, -zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, -zapewniać odpowiednią szczelność, -zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność uży
	-wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 
	Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki,gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. 
	Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
	Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań 
	dokumentacji projektowej. 
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 6. 
	6.2. Badania kontrolne betonu 
	Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: -1 próbka na 100 zarobów, -1 próbka na 50 m betonu, -3 próbki na dobę, -6 próbek na partię betonu. Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 
	przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
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	Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 
	W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
	Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni. 
	Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 
	Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 
	Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
	Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 
	Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
	Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. 
	Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 
	Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-EN 2061:2003. 
	-

	Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
	Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
	Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
	Badania powinny obejmować: 
	– 
	– 
	– 
	badanie składników betonu, 

	– 
	– 
	badanie mieszanki betonowej, 

	– 
	– 
	badanie betonu. 


	Zestawienie wymaganych badań wg PN-EN 206-1:2003: 
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	Rodzaj badania 
	Metoda badania 
	Termin lub częstość 
	według 
	badania 
	SKŁADNIKI BETONU 1) Badanie cementu – czasu wiązania – stałość objętości – obecności grudek – wytrzymałości PN-EN 196-3:2006 j.w. PN-EN 196-6:1997 PN-EN 196-1:2006 Bezpośrednio przed użyciem każdej dostarczonej partii 2) Badanie kruszywa – składu ziarnowego – kształtu ziaren – zawartości pyłów – zawartości zanieczyszczeń – wilgotności PN-EN 933-1:2000 PN-EN 933-3:1999 PN-EN 933-9:2001 PN-EN 933-7:2000 PN-EN 1097-6:2002 j.w. 
	3) Badanie wody PN-EN 1008-1:2004 
	Przy rozpoczęciu robót i w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia 
	4) Badanie dodatków i domieszek PN-EN 480 i Aprobata Techniczna 
	MIESZANKA BETONOWA Urabialność PN-EN 206-1:2003 Konsystencja j.w. 
	Zawartość powietrza j.w. 
	Przy rozpoczęciu robót 
	Przy projektowaniu recepty i 2 razy na zmianę roboczą 
	j.w. 
	BETON 1) Wytrzymałość na ściskanie na próbkach j.w. 
	Po ustaleniu recepty i po wykonaniu każdej partii betonu 
	2) Wytrzymałość na ściskanie – badania nieniszczące PN-B-06261 
	W przypadkach technicznie uzasadnionych 
	3) Nasiąkliwość PN-EN 206-1:2003 
	Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie wykonywania konstrukcji i raz na 5000 m3 betonu 
	4) Mrozoodporność j.w. 
	j.w. 
	5) Przepuszczalność wody 
	j.w. 
	j.w. 
	6.3. Kontrola deskowań i rusztowań 
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	Badania elementów rusztowań należy przeprowadzić w zależności od użytego materiału zgodnie z: -PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementów stalowych, -PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych. Każde deskowanie powinno być odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny być: -klasy drewna i jego wady (sęki) -szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych -poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu. Dopuszcza się następujące odchyłki deskowań w stosunku 
	technologicznym deskowań: 
	a) 
	a) 
	a) 
	rozstaw żeber ± 0,5%, lecz nie więcej niż o 2 cm, 

	b) 
	b) 
	odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%, 

	c) 
	c) 
	różnice w grubości desek ± 0,2 cm, 

	d) 
	d) 
	odchylenie ścian od pionu o ± 0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm, 

	e) 
	e) 
	wybrzuszenie powierzchni o ± 0,2 cm, na odcinku 3 m, 

	f) 
	f) 
	odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betonowych): -0,2% wysokości, lecz nie więcej niż -0,5 cm, --0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż + 0,5 cm. W każdym rusztowaniu w czasie odbioru należy 


	sprawdzić: -rodzaj materiału (klasę drewna -nie należy stosować do rusztowań klasy niższej niż K27), -łączniki i złącza, -poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzie dolne, -efektywność stężeń, -przygotowanie podłoża i sposób przekazywania nacisków na podłoże. Rusztowania i deskowania powinny być przedmiotem bieżącej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w 
	czasie betonowania oraz demontażu (sprawdzenie wpływu zdjęcia rusztowań i deskowań na odkształcenia konstrukcji nośnej). 
	6.4. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji żelbetowych zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” wynoszą: 
	a) 
	a) 
	a) 
	a) 
	Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: ±5mm – na 1,0m wysokości ±20mm – na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach ±15mm – w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupach podtrzymujących stropy 

	monolitycznie; 

	b) 
	b) 
	Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu: ±5mm – na 1,0m płaszczyzny w dowolnym kierunku ±15mm – na całą płaszczyznę 

	c) 
	c) 
	c) 
	Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m z wyjątkiem powierzchni podporowych: 

	±4mm – powierzchnie boczne i spodnie ±8mm – powierzchnie górne 

	d) 
	d) 
	±20mm – odchylenie długości lub rozpiętości elementów 

	e) 
	e) 
	±8mm – odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego 

	f) 
	f) 
	±5mm – odchylenie w rzędnych powierzchni dla innych elementów 
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	7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
	7.2. 
	7.2. 
	7.2. 
	7.2. 
	Szczegółowe zasady obmiaru robót betonowych 

	Objętość konstrukcji betonowej lub żelbetowej oblicza sić w m3 (metr sześcienny). Do obliczenia ilości przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje się wymiary według dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 

	8. 
	8. 
	SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 


	8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
	8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
	W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. 
	Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że roboty betoniarskie zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową). 
	Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W takim przypadku należy ustalić zakres prac koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy przedstawić je do ponownego odbioru. 
	Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
	8.3. Odbiór częściowy 
	Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
	Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
	Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
	Table
	TR
	STWIOR dla inwestycji p.n.: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, NISKOPRĄDOWĄ, WOD-KAN, WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. BUDOWA CIĄGU PIESZO – JEZDNEGO ORAZ NAZIEMNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ ZEWNĘTRZNĄ, WEWETRZNĄ: ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ NA DZIAŁCE NR 1/31, OBR. 70 PODGÓRZE PRZY UL. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO 29 W KRAKOWIE 
	strona 43 


	Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli taką formę przewiduje. 
	8.4. Odbiór końcowy (końcowy) 
	Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór końcowy przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
	dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: -dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, -szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, -dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 
	kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
	-dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, -protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, -wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
	zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót betoniarskich (szczegółowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 
	Konstrukcje betonowe i żelbetowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
	dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny konstrukcje nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
	-jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania konstrukcji w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 
	-jeżeli odchylenia od wymagń nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości konstrukcji zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych. 
	-w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
	W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
	-ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
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	-ocenę wyników badań, -wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, -stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z zamówieniem. Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
	wykonawcą. 
	8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
	Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub żelbetowej po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
	Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór końcowy (końcowy)”. 
	Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
	Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach betoniarskich. 
	9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TO WARZYSZĄC YC H 
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
	9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
	Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub żelbetowych lub kwoty ryczałtowe uwzględniają: -przygotowanie stanowiska roboczego, -dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, -obsługę sprzętu, -montaż rusztowań z pomostami i deskowań, -przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcję oraz z 
	zagęszczeniem i pielęgnacją, -wykonanie przerw dylatacyjnych, -wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie potrzebnych 
	zakotwień, marek, rur itp., -demontaż deskowań, rusztowań i pomostów wraz z ich oczyszczeniem, -oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, materiałów rozbiórkowych i 
	urządzeń, -wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 
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	-koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmuje podatku VAT. 
	10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy 
	1. 
	1. 
	1. 
	PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 

	2. 
	2. 
	PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu. 

	3. 
	3. 
	PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 

	4. 
	4. 
	PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia. 

	5. 
	5. 
	PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 

	6. 
	6. 
	PN-EN 197-1:2002/A 1:2005 -jw. 
	-


	7. 
	7. 
	PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 

	8. 
	8. 
	PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw -Część 1: Metody pobierania próbek. 

	9. 
	9. 
	PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw -Część 2: Metody pomniejszania próbek laboratoryjnych. 

	10. 
	10. 
	PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw -Część 3: Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego. 

	11. 
	11. 
	PN-EN 932-3:1999/A1:2004 -jw. 
	-


	12. 
	12. 
	PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw -Część 5: Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie. 

	13. 
	13. 
	PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych właściwości kruszyw -Część 6: Definicje powtarzalności i odtwarzalności. 

	14. 
	14. 
	PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw -Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego -Metoda przesiewowa. 

	15. 
	15. 
	PN-EN 933-1:2000/A1:2006 -jw. 
	-


	16. 
	16. 
	PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw -Część 2: Oznaczenie składu ziarnowego -Nominalne wymiary otworów sit ba-dawczych. 

	17. 
	17. 
	PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -Część 3: Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości. 

	18. 
	18. 
	PN-EN 933-3:1999/A1:2004 -jw. 
	-


	19. 
	19. 
	PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw -Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren -Wskaźnik kształtu. 

	20. 
	20. 
	PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw -Część 5: Oznaczenie procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych. 

	21. 
	21. 
	PN-EN 933-5:2000/A1:2005 -jw. 
	-


	22. 
	22. 
	PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw -Część 6: Ocena właściwości powierzchni -Wskaźnik przepływu kruszyw. 

	23. 
	23. 
	PN-EN 933-6:2002/AC:2004 -jw. 
	-


	24. 
	24. 
	PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw -Część 7: Oznaczenie zawartości muszli -Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych. 

	25. 
	25. 
	PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw -Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek -Badanie wskaźnika piaskowego. 

	26. 
	26. 
	PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw -Część 9: Ocena zawartości drobnych cząstek -Badanie błękitem metylenowym. 

	27. 
	27. 
	PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw -Część 10: Ocena zawartości drobnych cząstek -Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza). 

	28. 
	28. 
	PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -Część 3: Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości. 

	29. 
	29. 
	PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości. 

	30. 
	30. 
	PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 -jw. 
	-


	31. 
	31. 
	PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 -jw. 
	-


	32. 
	32. 
	PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 -jw. 
	-


	33. 
	33. 
	PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 

	34. 
	34. 
	PN-EN 12620:2004/AC:2004 -jw. 
	-


	35. 
	35. 
	PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 

	36. 
	36. 
	PN-EN 934-2:2002/A 1:2005 -jw. 
	-


	37. 
	37. 
	PN-EN 934-2:2002/A2:2006 -jw. 
	-


	38. 
	38. 
	PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania. 

	39. 
	39. 
	PN-EN 480-1:2006(u) -jw. 
	-


	40. 
	40. 
	PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 2: Oznaczanie czasu wiązania. 

	41. 
	41. 
	PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 4: Oznaczanie ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 

	42. 
	42. 
	PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 

	43. 
	43. 
	PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 6: Analiza w podczerwieni. 

	44. 
	44. 
	PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badań. Część 8: Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji. 

	45. 
	45. 
	PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 10: Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

	46. 
	46. 
	PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 12: Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach. 

	47. 
	47. 
	PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Część 1: Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do beto-nu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

	48. 
	48. 
	PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

	49. 
	49. 
	PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 -jw. 
	-


	50. 
	50. 
	PN-EN 206-1:2003/A1:2005 -jw. 
	-


	51. 
	51. 
	PN-EN 206-1:2003/A2:2006 -jw. 
	-


	52. 
	52. 
	PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe -Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie. 

	53. 
	53. 
	PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania nieniszczące -Oznaczanie liczby odbicia. 

	54. 
	54. 
	PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 -jw. 
	-


	55. 
	55. 
	PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 3: Oznaczanie siły wyrywającej. 

	56. 
	56. 
	PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej. 

	57. 
	57. 
	PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez zastąpienia) 

	58. 
	58. 
	PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

	59. 
	59. 
	PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

	60. 
	60. 
	PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 

	61. 
	61. 
	PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 

	62. 
	62. 
	PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń. Terminologia podsta-wowa. 

	63. 
	63. 
	PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 1: Określenia, podział i główne parametry. 

	64. 
	64. 
	PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 2: Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 

	65. 
	65. 
	PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania ramowe. 

	66. 
	66. 
	PN-EN 74-1:2006(u) Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. Część 1: Złącza do rur -Wymagania i metody badań. 

	67. 
	67. 
	PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania -Terminologia. 

	68. 
	68. 
	PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania -Wymagania. 

	69. 
	69. 
	PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania -Badania. 

	70. 
	70. 
	PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie jakości. 
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	10.2. Ustawy -Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087). 
	– 
	– 
	– 
	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z poźn. zm.) 

	– 
	– 
	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 


	10.3. Rozporządzenia, instrukcje i inne dokumenty 
	-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
	-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 
	-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
	-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -Wymagania ogólne Kod CPV 450000007, wydanie II OWEOB Promocja -2005 rok. 
	-

	-Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, wydanie ITB nr 240/82. 
	– 
	– 
	– 
	Instrukcja zabezpieczenia przed korozją alkaliczną betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, wydanie ITB nr 306/91. 

	– 
	– 
	Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady – 1990 rok. 
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	-ZBROJENIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH 
	ST.01.02.02 BETONOWANIE 

	Kod 45262310 
	(Przygotowanie i montaż zbrojenia) 
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	1. WSTĘP 
	1.1. Przedmiot SST 
	Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 
	1.2. Zakres stosowania SST 
	Specyfikacja techniczna stanowi podstawę przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
	Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
	1.3. Zakres robót objętych SST 
	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. 


	1.4. Określenia podstawowe 
	Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. Zbrojenie niesprężajace – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w sposób 
	czynny. 
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7. 
	2. MATERIAŁY 
	Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
	2.1. Stal zbrojeniowa 
	2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej 
	Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku RB500 W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b. 
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	2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
	Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001041115) o następujących parametrach: 
	-

	– 
	– 
	– 
	granica plastyczności Re (min) w MPa 500 

	– 
	– 
	wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550 

	– 
	– 
	wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490 

	– 
	– 
	wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375 

	– 
	– 
	wydłużenie (min) w % 10 

	– 
	– 
	zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o następujących parametrach: 

	– 
	– 
	średnica pręta w mm 6÷32 

	– 
	– 
	granica plastyczności Re (min) w MPa 355 

	– 
	– 
	wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 490 

	– 
	– 
	wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355 

	– 
	– 
	wytrzymałość obliczeniowa w MPa 295 

	– 
	– 
	wydłużenie (min) w % 20 

	– 
	– 
	zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o następujących parametrach: 

	– 
	– 
	średnica pręta w mm 5,5÷40 

	– 
	– 
	granica plastyczności Re (min) w MPa 240 

	– 
	– 
	wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 370 

	– 
	– 
	wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240 

	– 
	– 
	wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200 

	– 
	– 
	wydłużenie (min) w % 24 

	– 
	– 
	zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o następujących parametrach: 

	– 
	– 
	średnica pręta w mm 5,5÷40 

	– 
	– 
	granica plastyczności Re (min) w MPa 220 

	– 
	– 
	wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 310 

	– 
	– 
	wydłużenie (min) w % 22 

	– 
	– 
	zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. 
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	Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
	Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem. 
	2.1.3. Wymagania przy odbiorze Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane: -nazwa wytwórcy, -oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, -numer wytopu lub numer partii, -wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, -masa partii, -rodzaj obróbki cieplnej. Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu 
	wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: -znak wytwórcy, -średnica nominalna, -znak stali, -numer wytopu lub numer partii, -znak obróbki cieplnej. 2 2 Drut montażowy Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 2 3 Podkładki dystansowe Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe 
	muszą być przymocowane do prętów. 3 SPRZĘT Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3. Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien 
	spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsł
	4 TRANSPORT 
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	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „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 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
	5.1. Organizacja robót 
	Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
	5.2. Przygotowanie zbrojenia 
	5.2.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/510042 , a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
	-

	5.2.2. Czyszczenie prętów Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 
	Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź 
	też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
	5.2.3. Prostowanie prętów 
	Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
	5.2.4. Cięcie prętów zbrojeniowych 
	Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
	5.2.5. Odgięcia prętów, haki 
	Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
	-

	W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
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	Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
	53 Montaż zbrojenia 
	5.3.1. Wymagania ogólne Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 
	zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem 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 wynosić co najmniej: -0,07 m -dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, -0,055 m -dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, -0,05 m -dla prętów głównych lekkich podpór i pali, -0,03 m -dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, -0,025 m -dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią
	betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 532 Montowanie zbrojenia Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. 
	Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy 
	średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów -na przemian. 
	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6. Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 
	podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: -sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, -sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, -sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
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	-sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, -próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych 
	miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. Usytuowanie prętów: -otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości 
	otuliny, -rozstaw prętów w świetle: 10 mm, -odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, -długość pręta między odgięciami: ±10 mm, -miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w przekroju 
	poprzecznym). Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: -dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 
	3%, 
	-liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym 
	pręcie, 
	-różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
	-różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 
	7 OBMIAR ROBÓT 
	Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
	7 1 Jednostka obmiarowa 
	Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 
	zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich 
	masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych 
	ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
	Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
	8 ODBIÓR ROBÓT 
	Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
	8 1 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
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	Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru. 8 2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 8 2 1 Dokumenty i dane 
	Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: -pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 
	-inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
	8 2 2 Zakres robót 
	Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 
	potwierdzone przez niego dokumenty. 8 3 Odbiór końcowy Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
	zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania 
	elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
	Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
	-zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
	-zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
	-rozstawu strzemion, 
	-prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
	-zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
	PODSTAWA PŁATNOŚCI 
	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
	9 1 Cena jednostkowa Cena jednostkowa obejmuje: 
	-zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
	-oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
	-łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”, 
	-montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją projektową i 
	niniejszą ST, -wykonanie badań i pomiarów, -oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza 
	teren budowy. 
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	10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
	10.1. Normy PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. IDT-ISO 6935-1:1991 PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania Poprawki 
	PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999 
	PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 2. BI 8/92 poz. 38 Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17 PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
	Projektowanie. 
	PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H84023-06/A1:1996Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 10 2 Inne 
	-

	dokumenty i instrukcje Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
	– 
	– 
	– 
	Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 

	– 
	– 
	Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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	ST.01.03.00 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE 
	ST.01.03.00 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE 

	(Kod CPV 45260000-7) 
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	1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
	1.1. Przedmiot SST 
	Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót hydroizolacyjnych w budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 
	1.2. Zakres stosowania SST 
	Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
	Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
	1.3. Zakres robót objętych SST. 
	Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji hydroizloacyjnych 
	1.4. Określenia podstawowe, definicje 
	Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 
	Podłoże -element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja. Warstwa wyrównawcza -warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów powierzchni podłoża. 
	Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 
	Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność powłoki ochronnej. Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje wykonywane w części 
	podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyżej zwierciadła wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych. Izolacje wodochronne części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy: 
	1) budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i uwarstwionych, 
	2) fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są położone poniżej zwierciadła wody gruntowej, bez względu na rodzaj otaczającego gruntu. 
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót hydroizolacyjnych 
	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
	Table
	TR
	STWIOR dla inwestycji p.n.: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, NISKOPRĄDOWĄ, WOD-KAN, WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. BUDOWA CIĄGU PIESZO – JEZDNEGO ORAZ NAZIEMNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ ZEWNĘTRZNĄ, WEWETRZNĄ: ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ NA DZIAŁCE NR 1/31, OBR. 70 PODGÓRZE PRZY UL. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO 29 W KRAKOWIE 
	strona 60 


	1.5. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 
	Dokumentację robót hydroizolacyjnych budynku stanowią: 
	– 
	– 
	– 
	projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

	– 
	– 
	projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

	– 
	– 
	specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

	– 
	– 
	dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

	– 
	– 
	dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

	– 
	– 
	protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

	– 
	– 
	dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 


	2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
	Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w częściach podziemnych i przyziemiach budynków powinny mieć: 
	– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
	– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
	– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
	– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
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	2.2. Rodzaje materiałów 
	Wszystkie materiały do wykonania robót hydroizolacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, projekcie ). 
	2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powłokowych -GRUNT IMBERAL AQUAROL MASA POLIMEROWO BITUMICZNA OKOPLAST 2K GR. 4-5 mm -ZAPRAWA MINERALNA RUREDIL RUREWALL RZ Warstwy zgodnie z PW 
	2.2.2 Polistyren ekstrudowany / styropian do styczności z gruntem Płyty ze polistyrenu ekstrudowanego stosuje się jako izolację cieplną ścian fundamentów, z izolacją 
	Zastosowanie 

	przeciwwodną, silnie obciążonych, gdzie nie występuje parcie hydrostatyczne na powierzchni płyty oraz jako termoizolację elementów przyziemia budynków i cokołów. -Wytrzymałość na zginanie: ≥ 250 kPa 
	Właściwości 

	-Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: ≥ 200 kPa -Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych (23C, 50% wilgotności względnej) : ± 0,2% 
	o

	-Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu : ≤ 2% -Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji: ≤ 5% -Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temp.: ≤ 5% -Klasa reakcji na ogień: E -Współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,035 W/mK -Opór cieplny dla grubości płyty 50mm: 1,40 RD [m2K/W] -Opór cieplny dla grubości płyty 100mm: 2,85 [m2K/W] Całość obłożyć folią kubełkową wg załączonych rysunków oraz projektu wykonawczego. 
	2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
	– 
	– 
	– 
	są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

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

	– 
	– 
	spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

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

	– 
	– 
	– 
	niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami), 

	– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami), 

	– 
	– 
	spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót hydroizolacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 
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	Niedopuszczalne jest stosowanie do robót hydroizolacyjnych części podziemnych i przyziemi budynków materiałów izolacyjnych nieznanego pochodzenia. 
	Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
	2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych 
	Wszystkie wyroby do robót hydroizolacyjnych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
	Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
	Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poni żej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Rolki papy powinny być ustawione pionowo, a nie poziomo. 
	Przy składowaniu i przechowywaniu wyrobów zawierających łatwopalne rozpuszczalniki należy zachować przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
	Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
	3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
	3.2. Sprzęt do wykonywania robót hydroizolacyjnych 
	Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących hydroizolację. 
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	Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta wyrobów hydroizolacyjnych. Do wykonywania robót hydroizolacyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 
	a) 
	a) 
	a) 
	do przygotowania podłoża -młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 

	b) 
	b) 
	do przygotowania zapraw -naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, betoniarki, 

	c) 
	c) 
	do nakładania izolacji z mas powłokowych -pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze materiałów izolacyjnych, 

	d) 
	d) 
	do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach -nożyczki, nożyce, noże, 

	e) 
	e) 
	do zgrzewania -butle propan-butan z palnikiem, 

	f) 
	f) 
	do układania materiałów rolowych -urządzenia służące do odwijania materiałów izolacyjnych z rolek. 


	4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
	4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów hydroizolacyjnych 
	Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. 
	Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym. 
	Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 
	Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiały rolowe należy ustawiać równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. 
	Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umożliwiać 
	zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 
	Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 
	Transport materiałów hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji. 
	5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
	5.2. Warunki przystąpienia do robót hydroizolacyjnych 
	5.2. Warunki przystąpienia do robót hydroizolacyjnych 
	Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części podziemnej i przyziemiu budynku można przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod roboty izolacyjne a także kontroli materiałów. 
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	5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje 
	5.3.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania i przygotowania podłoży Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje się na podłożach: 
	– 
	– 
	– 
	betonowych lub żelbetowych monolitycznych, 

	– 
	– 
	murowanych z kamienia, cegły ceramicznej budowlanej pełnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczków betonowych, 

	– 
	– 
	z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym. Podłoża pod hydroizolacje powinny spełniać następujące wymagania ogólne: 

	– 
	– 
	powinny być nośne i nieodkształcalne, 

	– 
	– 
	powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka cementowego, bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy usunąć, wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i rysy o szerokości większej niż 2 mm wypełnić zaprawą naprawczą zalecaną przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych), 

	– 
	– 
	połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi (sposób ich wykonania powinien być zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych), 


	-podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej), 
	-odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej podłoże należy zagruntować roztworem do gruntowania właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta, a powłoka gruntująca powinna być równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazywać dobrą przyczepność do podłoża. 
	5.3.2. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży betonowych i żelbetowych 
	Podłoża betonowe i żelbetowe, w celu zapewnienia prawidłowej współpracy z hydroizolacją, powinny być wykonane z następujących klas betonu: -B-7,5 przy izolacji z materiałów bitumicznych, -B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych, -B-20 przy izolacji z laminatów z tworzyw sztucznych, powłokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz w 
	przypadku stosowania do izolacji preparatów penetrujących. Do gruntowania podłoży betonowych wykonanych na płytach styropianowych nie wolno stosować roztworów zawierających rozpuszczalniki. 
	5.3.3. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży murowanych 
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	Wyroby murowe w podłożu murowanym powinny mieć wytrzymałość co najmniej 15 MPa, a mur należy wykonać na zaprawie cementowej. 
	Podłoże murowane należy przygotować odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypełnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a następnie zagruntowanie powierzchni. 
	5.4. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych 
	Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w instrukcji producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczęściej temperatury powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie niższe niż +5°C i nie wyższe od +35°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy. 
	Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami określonymi przez producenta stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym nasłonecznieniu i wilgotności powietrza przekraczającej 85%. W przypadku konieczności wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotność powietrza roboty należy przeprowadzać pod namiotem, stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne j
	Roboty hydroizolacyjne podziemnych części budynków znajdujących się poniżej poziomu gruntu należy prowadzić w wykopach o szerokości nie mniejszej niż 60 cm. Jeżeli głębokość wykopu przekracza 1,00 m, to wykop należy wykonać ze skarpami (2,00 m dla skał zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o ścianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zależy od kategorii gruntu danego miejsca. 
	Przed nałożeniem izolacji wodochronnej poniżej poziomu terenu należy obniżyć poziom zwierciadła wody gruntowej do co najmniej 30 cm poniżej najniższego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obniżony poziom zwierciadła wody należy utrzymać przez cały okres wykonywania robót hydroizolacyjnych bądź do czasu zabezpieczenia izolacji warstwą dociskową. 
	5.5. Wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych części podziemnych i przyziemi budynków 
	5.5.1. Wymagania ogólne 
	Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB część C: „Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny spełniać następujące wymagania ogólne: 
	-stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub pary wodnej (występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. wad jest niedopuszczalne), 
	-ściśle przylegać do izolowanego podłoża -nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń, 
	-izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację pionową, 
	-rodzaj, grubość i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna być każdorazowo projektowana, przy uwzględnieniu istniejących warunków gruntowo-wodnych panujących w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia, 
	-przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych należy na bieżąco (w trakcie nakładania każdej warstwy izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału tzn. aplikować jedno opakowanie gotowego wyroby na wcześniej wydzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoża, 
	-przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych należy na bieżąco (w trakcie nakładania każdej warstwy izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału tzn. aplikować jedno opakowanie gotowego wyroby na wcześniej wydzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoża, 
	-izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej poziomu okalającego terenu i zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod izolację, 
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	-niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów oddziałujących na siebie w sposób destrukcyjny, 
	-miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie, 
	-w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne taśmy lub wkładki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wkładki powinny być wykonane z tego samego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny). 
	5.5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych 
	Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z następujących wyrobów hydroizolacyjnych: 
	-mas hydroizolacyjnych, 
	-pap asfaltowych, 
	-folii z tworzyw sztucznych. 
	Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” ITB część C. Zeszyt 5 wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w części podziemnej i przyziemiu budynku są następujące: 
	– 
	– 
	– 
	izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej fundamentów, liczba układanych warstw powinna być zgodna z dokumentacją projektową, ale nie mniejsza niż 2, a łączna grubość tych warstw powinna wynosić co najmniej 2 mm, 

	– 
	– 
	przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy osłonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem, 

	– 
	– 
	wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych są takie same jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, różnica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilości jej warstw, 

	– 
	– 
	izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoża powinny być dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowań, 

	– 
	– 
	folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami można traktować jako warstwy przeciwwilgociowe, jeżeli zapewniono szczelność na zakładach tych folii, skutecznie uszczelniono krawędź poziomą folii na powierzchni ściany, rozwiązano uszczelnienie w miejscach załamań izolacji oraz w rejonie połączenia z izolacją poziomą; przy braku szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, folie takie można traktować jedynie jako dodatkowe warstwy drenażowe. 


	5.5.3. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych 
	Należy ściśle przestrzegać instrukcji wybranego producenta 
	5.6. Roboty termoizolacyjne 
	Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt termoizolacyjnych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
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	Do wykonania robot termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrznosuchym. 
	Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robot w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robot bez procesów mokrych. 
	Warstwy ocieplające winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą wodną w czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł. 
	Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty w warstwie pojedynczej powinny być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź mijankowo przy większej ilości warstw płyt. 
	Do łączenia materiałów izolacyjnych z sobą i podłożem można stosować łączniki mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zależności od rodzaju podłoża. Składniki spoiw nie powinny zawierać składników działających szkodliwie na materiał izolacyjny i na podłoże. 
	Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy bezwzględnie zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi lub źródłami ciepła. 
	Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej temperaturze. 
	Wykonanie robót 
	Wykonanie robót 

	W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, bądź technologia wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, można zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej. 
	W zależności od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiał ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gęstość i sposób kotwienia musi zapewnić bezpieczne przeniesienie przewidywanych obciążeń. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenia wyrywające musi być odpowiednio większe od wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. Producenci systemów oc
	Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. 
	Ocieplanie posadzek i stropów należy wykonywać na równej powierzchni w sposób ciągły bez przyklejania (lub z przyklejaniem, jeżeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno być położone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Płyty materiału izolacyjnego na całej ocieplanej powierzchni powinny ściśle do siebie dochodzić i nie tworzyć widocznych spoin niezależnie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni. 
	Mostki powinny być starannie ocieplone materiałami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacją projektową i detalami. Zaleca się aby opór cieplny był w przybliżeniu równy jak dla samej przegrody. 
	Mostki powinno ocieplać się od zewnątrz. Ocieplanie od wewnątrz dopuszcza się tylko wtedy, gdy jest to jedynie możliwe rozwiązanie 
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
	6.2. Badania przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych podziemnych części i przyziemi budynków 
	Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowanego podłoża. 
	6.2.1. Badania materiałów 
	6.2.1. Badania materiałów 
	Materiały hydroizolacyjne użyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. 
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	Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
	– 
	– 
	– 
	w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów hydroizolacyjnych, 

	– 
	– 
	stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów, 

	– 
	– 
	terminy przydatności podane na opakowaniach. 


	6.2.2. Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne 
	Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży: 
	– 
	– 
	– 
	betonowych – zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość i równość podkładów, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, dopuszczalna wilgotność i temperatura podłoża, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych, 

	– 
	– 
	murów z cegły, kamienia i bloczków betonowych – zgodność wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość, dokładność wykonania z uwzględnieniem wymagań szczegółowych specyfikacji technicznych, wypełnienie spoin, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień lub wymaganej przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotność i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów 


	-gładzi i tynków cementowych -zgodność wykonania z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywność podkładu, równość i wygląd powierzchni, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność i temperatura gładzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych. 
	Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają: 
	-styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania), 
	-dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez producenta materiałów hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża. 
	Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 2,0 m, przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 mpodłoża i przez pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm, na zgodność z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej. Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podkładu powinny być nie większe niż 2 mm. Pęknięcia na powierz
	2 

	Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej. 
	Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów (wilgotnościomierz, termometr). 
	Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia lub wielkości skosów styków różnych płaszczyzn podłoży należy przeprowadzić za pomocą szablonu, na zgodność z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3. 
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	Pozostałe badania należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
	Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegółowej specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
	6.3. Badania w czasie robót Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót hydroizolacyjnych z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i instrukcjami producentów wyrobów 
	stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny być przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie: -przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST, -poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób zapewniający ich 
	ciągłość i szczelność, -poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku, -poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów budowlanych przez izolację, -na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów izolacyjnych, -przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót hydroizolacyjnych podanych w punkcie 
	5.5. 
	5.5. 
	5.5. 
	szczegółowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagań dotyczących stosowanych materiałów, ilości i grubości nanoszonych warstw, wielkości zakładów, dokładności sklejenia poszczególnych warstw itp. 

	6.4. 
	6.4. 
	Badania w czasie odbioru robót 


	Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, 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, -prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i 
	dociskowych, 
	-sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych, dylatacji i zakończeń krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji. Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne są wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w 
	trakcie ich wykonywania. 
	Badania izolacji powłokowych z mas przy ich odbiorze należy przeprowadzać po ich całkowitym wyschnięciu i utwardzeniu. Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności 
	względnej powietrza nie przekraczającej 65%. Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje: 
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	-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji oraz zakończeń krawędzi izolacji), -sprawdzenie ilości warstw i ich grubości, -sprawdzenie szczelności izolacji, -sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża, -sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w pkt. 5.5. szczegółowej specyfikacji technicznej. 
	Badania odbiorowe należy przeprowadzić metodami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża można przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10-20 mpowierzchni zaizolowanej lub metodą niszczącą określoną w PN-92/B-01814. 
	2 

	Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji 
	z podłożem. Sprawdzenia grubości powłok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych można dokonać metodami nieniszczącymi w trakcie ich nakładania (20 punktów kontrolnych na obiekt lub 100 mizolowanej powierzchni) lub niszczącymi (poprzez wycięcie próbek) po ich wyschnięciu, wykonując co najmniej 1 pomiar na 25 mpowłoki lecz nie mniej niż 5 na jednym obiekcie. 
	2 
	2 

	7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
	7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
	7.2. 
	7.2. 
	7.2. 
	7.2. 
	Szczegółowe zasady obmiaru robót hydroizolacyjnych w podziemnej części i przyziemiu budynku 

	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwinięciu. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe od 1 m. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowią one odrębne pozycje przedmiarowe, oblicza się w metrach. 
	2


	8. 
	8. 
	SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 


	8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000, pkt 8 
	8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
	Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża i poszczególne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót hydroizolacyjnych, natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy. 
	W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, określonymi w pkt. 5.3. 
	W trakcie odbiorów kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi poszczególnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. 
	Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża lub poszczególne warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do kolejnego etapu robót hydroizolacyjnych. 
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	Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania nie odebranego podłoża lub nie przyjętej warstwy hydroizolacji. 
	Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
	8.3. Odbiór częściowy 
	Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
	usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką 
	formę przewiduje. 
	8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
	Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
	dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: -dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, -szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
	-dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, -dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
	-protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, -protokoły odbiorów częściowych, -instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, -wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
	zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. 
	oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty hydroizolacyjne podziemnej części i przyziemia budynku powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
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	Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny hydroizolacja nie powinna być przyjęta. W takim wypadku 
	należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: -jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji z wymaganiami określonymi w pkt. 5.5. i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
	-jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie powodują nieszczelności hydroizolacji oraz nie ograniczają jej trwałości, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
	-w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonaną izolację przeciwwilgociową lub wodochronną, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
	W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
	-ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, -ocenę wyników badań, -wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, -stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z zamówieniem. Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
	wykonawcą. 
	8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
	Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w części podziemnej i przyziemiu budynku po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
	Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
	Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
	Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych. 
	9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000, pkt 9 
	9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
	Rozliczenie robót hydroizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
	Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
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	Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót hydroizolacyjnych w podziemnej 
	części i przyziemiu budynku stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: -określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczegółowej specyfikacji technicznej, 
	-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
	Ceny jednostkowe wykonania robót hydroizolacyjnych lub kwoty ryczałtowe obejmujące izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne w podziemnej części i przyziemiu budynku uwzględniają: -przygotowanie stanowiska roboczego, -dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, -obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, -ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na 
	wysokości do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia, -zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania, -przygotowanie materiałów izolacyjnych i materiałów pomocniczych, -przygotowanie podłoży, -demontaż przed robotami hydroizolacyjnymi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 
	zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych, -wykonanie prac hydroizolacyjnych, -usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, -uporządkowanie miejsca wykonywania robót, -usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji 
	technicznej, -likwidację stanowiska roboczego, -utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i wymaganiami 
	szczegółowej specyfikacji technicznej. W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty ewentualnego obniżenia poziomu zwierciadła wody gruntowej 
	oraz koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót hydroizolacyjnych na wysokości ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia. Przy rozliczaniu robót hydroizolacyjnych według uzgodnionych cen jednostkowych koszty obniżenia poziomu 
	zwierciadła wody gruntowej oraz koszty rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia tych kosztów należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 SST. 
	10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe -Metody badań. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 
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	PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa. PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa. PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa. PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1). PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa. PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa. PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na
	szklanego. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
	PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 
	PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych. PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w odniesieniu do 
	wyrobów stosowanych w systemach drenażowych (Zmiana A1). PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej 
	łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych – Definicje i właściwości. PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań. PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 
	stolika rozpływu). 
	PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) (Zmiana A1). PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 
	penetrometru). PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 
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	PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
	powszechnego użytku. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku (Zmiana A1). 
	PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
	wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
	PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, 
	kontrola zgodności i ocena zgodności. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody badań – Pomiar 
	przyczepności przez odrywanie. 
	PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i żelbetowe – Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 10.2.Ustawy 
	– 
	– 
	– 
	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

	– 
	– 
	Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087). 

	– 
	– 
	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami). 

	– 
	– 
	– 
	Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami). 

	10.3.Rozporządzenia 

	– 
	– 
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

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

	– 
	– 
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

	– 
	– 
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 

	– 
	– 
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

	– 
	– 
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

	– 
	– 
	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z późn. zmianami). 

	– 
	– 
	– 
	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami). 

	10.4.Inne dokumenty i instrukcje 

	– 
	– 
	Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 3), Warszawa 1990 r. 

	– 
	– 
	Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków. Warszawa 2005 r. 
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	ST.01.04.00 ROBOTY MURARSKIE 
	ST.01.04.00 ROBOTY MURARSKIE 

	Kod CPV 45262500-6 
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	1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
	1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych w budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 
	1.2. Zakres stosowania SST 
	Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
	1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
	Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narażonych na destrukcyjne działanie środowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie następujących czynności: 
	– 
	– 
	– 
	przygotowanie zapraw, 

	– 
	– 
	spajanie elementów murowych zaprawą. Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do robót murowych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów konstrukcji murowych. 


	1.4. Określenia podstawowe 
	Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a także zdefiniowanymi poniżej: Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na terenu budowy w wyniku ręcznego spojenia elementów murowych zaprawą murarską. Element murowy – drobno-lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego wznoszenia konstrukcji murowych. Grupa elementów murowych – elementy murowe o podobnej procentowej zawartości ot
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	Zaprawa murarska wg projektu -zaprawa, której skład i metoda wytwarzania zostały podporządkowane osiągnięciu wymaganych właściwości (podejścia ze względu na właściwości użytkowe). Zaprawa murarska wg przepisu -zaprawa wykonana wg wcześniej określonej receptury, której właściwości wynikają z ustalonych proporcji składników (podejścia ze względu na recepturę). Czas korekty świeżo zarobionej zaprawy -mierzony w minutach czas, w którym 50% przylegającej płaszczyzny sześcianu, umieszczonego na warstwie zaprawy r
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
	1.6. Dokumentacja robót murowych 
	Konstrukcje murowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6. Dokumentacja powinna w szczególności zawierać wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i materiałom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie: 
	– 
	– 
	– 
	bezpieczeństwa konstrukcji, 

	– 
	– 
	bezpieczeństwa użytkowania, 

	– 
	– 
	wymagań cieplnych, 

	– 
	– 
	wymagań akustycznych, 

	– 
	– 
	trwałości konstrukcji itp. Konstrukcje murowe powinny być zaprojektowane tak, by przez cały przewidywany okres użytkowania w określonych warunkach środowiskowych (klasie środowiska) i przy właściwej konserwacji odpowiadały założonemu przeznaczeniu. Przy określaniu trwałości konstrukcji i doborze materiałów należy uwzględnić warunki środowiskowe, na działanie których konstrukcja będzie narażona oraz umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budowli, a także sposób jego zabezpieczenia przez działaniem niekorz


	2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
	2.2. Rodzaje materiałów 
	Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich: -elementy murowe, -zaprawy murarskie, -wyroby dodatkowe, -inne wyroby i materiały. Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
	2.2.1. Elementy murowe 
	2.2.1.1. Rodzaje elementów murowych Rozróżnia się następujące rodzaje elementów murowych różnicowane z uwagi na: 
	• Surowiec użyty do ich produkcji oraz ogólne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji murowych: 
	-ceramiczne o małej i dużej gęstości, , 
	• Wielkość elementów: 
	-drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramów (cegły pełne i drążone, bloczki pełne) układane przy murowaniu jedną ręką, -średniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramów (pustaki i bloki pełne) układane oburącz przy murowaniu. Elementy wielkowymiarowe, np. nadproża lub prefabrykowane bloki ścienne, które są układane przez kilku murarzy lub przy użyciu sprzętu mechanicznego, nie są zaliczane do grupy elementów murowych. 
	• Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym: 
	-elementy do murowania na zwykłe spoiny, -elementy do murowania na cienkie spoiny. 
	• Zawartość otworów w elementach murowych: 
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	-elementy grupy 1, 
	– 
	– 
	– 
	elementy grupy 2, 

	– 
	– 
	elementy grupy 3. Elementy murowe przyporządkowywane tym grupom powinny spełniać wymagania podane w normie krajowej lub unijnej · Przeprowadzaną kontrolę produkcji (kategoria produkcji): 

	– 
	– 
	elementy kategorii I, do której zalicza się wyroby, których producent deklaruje, że mają one określoną wytrzymałość na ściskanie, a wyniki kontroli jakości przeprowadzanej w zakładzie potwierdzają, że prawdopodobieństwo wystąpienia średniej wytrzymałości na ściskanie mniejszej od zadeklarowanej jest nie większe niż 5%, 

	– 
	– 
	elementy kategorii II, do której zalicza się wyroby, których producent deklaruje ich wytrzymałość średnią, a pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione. · Kształt elementów murowych: 

	– 
	– 
	z gładkimi powierzchniami bocznymi do murowania na pełne pionowe spoiny poprzeczne, 

	– 
	– 
	z piórem i wpustem, przeznaczone do murowania ściany bez wypełniania zaprawą pionowych spoin poprzecznych, 

	– 
	– 
	z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym. · Rolę pełnioną w konstrukcji murowej: 

	– 
	– 
	podstawowe o kształcie prostopadłościanu, spełniające rolę głównego elementu konstrukcyjnego, 

	– 
	– 
	uzupełniające o różnorodnym kształcie, tj. narożniki, okapniki, daszki. 2.2.1.2.Właściwości elementów murowych deklarowane przez ich producentów i przewidywane w dokumentacji projektowej: · Wymiary i odchyłki wymiarowe Według norm producent powinien podawać nominalne wymiary długości, szerokości i wysokości. Odchyłki wymiarowe charakteryzuje się dwoma parametrami: 

	– 
	– 
	wartością średnią (różnica między wartością średnią pomiarów i wartością deklarowaną), 

	– 
	– 
	rozpiętością wymiarów (różnica między wynikiem największym i najmniejszym). · Kształt i budowa Producent elementów murowych powinien podać ich cechy zewnętrzne w zakresie potrzebnym do jednoznacznej identyfikacji danego elementu i określenia jego przydatności do stosowania oraz ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczeń statystycznych, akustycznych, ogniowych itp. · Wady i uszkodzenia powierzchniowe W odniesieniu do elementów przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane

	– 
	– 
	cykliczne zamrażanie i rozmrażanie, 

	– 
	– 
	działanie siarczanów i chlorków. Dobór elementów murowych w różnych warunkach środowiskowych, , podano w tablicy 1. 


	Tablica 1. Dobór elementów murowych wg grup z uwagi na trwałość 
	(grupy jak w pkt. 2.2.1.1. a klasy środowiska jak w pkt. 1.5. niniejszej specyfikacji) 
	(grupy jak w pkt. 2.2.1.1. a klasy środowiska jak w pkt. 1.5. niniejszej specyfikacji) 

	Elementy murowe 
	Klasa środowiska 
	1 2 3 4 
	5 
	Ceramiczne 
	1,2,3 
	1,2,3 
	1,2,3) 
	2

	1,2,3) 
	2

	1,2,3) 
	2
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	1) Przy należytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem. 
	2) Elementy licowe – odpowiednio do deklaracji producenta dotyczącej przydatności elementu w określonych warunkach środowiskowych lub elementy zwykłe – przy należytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem. 
	3) Nie stosuje się. 
	Ponieważ pod pojęciem trwałości elementów murowych należy rozumieć przede wszystkim mrozoodporność, więc kategorie odporności elementów murowych na cykle zamrażania i rozmrażania powinny być skorelowane z przewidywanym sposobem ich zastosowania. Rozróżnia się następujące kategorie: -kategoria F0, warunki obojętne (ściany wewnętrzne, wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych), -kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnętrzne elementy budynku narażone na zamrażanie i rozmrażanie, ale zabezpieczone przed bezpośredn
	• Właściwości cieplne 
	W przypadku elementów przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegających wymaganiom izolacyjności cieplnej, producent powinien podać informacje o właściwościach cieplnych. Informacje te mogą być oparte na wartościach tabelarycznych, obliczeniach lub badaniach,. 
	• Absorpcja wody -zewnętrzne nietynkowane elementy budynku 
	W przypadku elementów stosowanych do budowy zewnętrznych ścian licowych sprawdzana jest ich absorpcja (nasiąkliwość) 24-godzinna. 
	• Absorpcja wody -warstwy odporne na wilgoć 
	W przypadku elementów murowych stosowanych w konstrukcjach szczególnie narażonych na silne zawilgocenie, określa się absorpcję (nasiąkliwość) za pomocą gotowania w wodzie. 
	• Absorpcja wody -początkowa wielkość absorpcji wody 
	Jeżeli jest to niezbędne, ze względu na sposób stosowania elementów, należy sprawdzać początkową wielkość absorpcji wody w czasie 60 sekund. 
	• Reakcja na ogień 
	Jeżeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarować klasę reakcji na ogień elementu murowego. Jeżeli element zawiera mniej niż 1% masy (objętości) materiałów organicznych, deklarować można klasę A1 bez konieczności przeprowadzania badań ogniowych. 
	• Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych 
	W przypadku elementów ceramicznych, zależnie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada się zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych. 
	• Rozszerzalność pod wpływem wilgoci 
	Jeżeli normy tego wymagają, to można przeprowadzić badania zmian liniowych pod wpływem wilgoci elementów murowych. 
	• Przepuszczalność pary wodnej 
	W przypadku elementów licowych, należy podać tabelaryczną wartość współczynnika dyfuzji pary wodnej. Tabelaryczny (normowy) współczynnik dyfuzji określa się na podstawie gęstości materiału. 
	• Wytrzymałość spoiny (charakterystyczna początkowa wytrzymałość spoiny) 
	W przypadku elementów murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych, powinna być deklarowana charakterystyczna początkowa wytrzymałość spoiny na ścinanie. Deklaracja może być oparta na wartościach stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na wartościach wynikających z badań. 
	• Substancje niebezpieczne 
	Konieczne jest przeprowadzanie badań promieniotwórczości naturalnej elementów murowych. Badania te należy wykonywać zgodnie z Instrukcją ITB nr 234/95. 
	2.2.2.Zaprawy murarskie 
	2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich Rozróżnia się następujące zaprawy murarskie różnicowane z uwagi na: 
	• Właściwości i/lub zastosowanie: 
	-ogólnego przeznaczenia (G), -lekka (L), -do cienkich spoin (T). 
	• Koncepcję projektowania zaprawy: 
	-zaprawa wg projektu, -zaprawa wg przepisu. 
	• Sposób produkcji: 
	-zaprawa wytwarzana w całości lub częściowo w zakładzie, -zaprawa wytwarzana na miejscu budowy. 
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	• Skład materiałówy zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju): 
	-zaprawa cementowa („c”), -zaprawa cementowo-wapienna („cw”), -zaprawa wapienna („w”), oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana („cgl”). 
	• Proporcję składników (mierzoną objętościowo) w zaprawach ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy: 
	a) 
	a) 
	a) 
	zaprawa cementowa (cement : piasek): – odmiana 1:2 (symbol odmiany A), – odmiana 1:3 (symbol odmiany B), – odmiana 1:4 (symbol odmiany C), 

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

	c) 
	c) 
	zaprawa wapienna (wapno : piasek) – odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H), – odmiana 1:2 (symbol odmiany I), – odmiana 1:4 (symbol odmiany J). · Wytrzymałości na ściskanie zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na terenu budowy: 


	– 
	– 
	– 
	klasa M 0,25 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 0,25 N/mm, 
	2


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


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


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


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


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


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


	– 
	– 
	klasa M 20,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 20,0 N/mm, 
	2


	– 
	– 
	klasa M d przy wytrzymałości na ściskanie większy od 25,0 N/mm. Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymałość na ściskanie powinna być deklarowana przez producenta. Producent może deklarować klasę wytrzymałości na ściskanie oznaczoną literą „M” i następującą po niej liczbą klasy, co oznacza, że wytrzymałość na ściskanie w N/mmjest nie mniejsza od tej liczby. Zalecane odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na terenu budowy w zależności od ich przeznaczenia podano w tablicy 2. 
	2
	2 



	Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zależności od przeznaczenia 
	Dobór zapraw z uwagi na warunki środowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzględnieniem stopnia narażenia na zawilgocenie przedstawiono w tablicy 3. 
	Przeznaczenie Symbol rodzaju Symbol odmiany Klasa Ściany fundamentowe i ściany zewnętrzne poniżej poziomu terenu konstrukcyjne C A, B, C od M 10 do M 15; M d CW D, E M 10; M 15 niekonstrukcyjne C B, C M 10; M 15 CW D, E M 10; M 15 Ściany zewnętrzne powyżej poziomu terenu konstrukcyjne C A, B, C od M 10 do M 20 CW D, E, F od M 5 do M 15 niekonstrukcyjne C B, C M 10; M 15 CW E, F M 5; M 10 Ściany wewnętrzne konstrukcyjne C B, C M 10; M 15 CW D, E, F, G od M 2,5 do M 15 W H M 1 niekonstrukcyjne C C M 10 CW D, 
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	Tablica 3. Dobór zapraw z uwagi na trwałość 
	Klasa zaprawy Klasa środowiska 1 
	2 
	3 
	4 
	5 1,0 +---3,0 ++--> 5,0 +++ +1) +1) 
	-
	-

	1) Odpowiednio do deklaracji producenta 
	Do murów zbrojonych powinny być wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymałości nie niższej niż 5 N/mm, a w przypadku murów zbrojonych w środowisku wilgotnym -o wytrzymałości nie niższej niż 8 N/mm. Do murów zbrojonych należy stosować zaprawy nie powodujące korozji zbrojenia. 
	2
	2

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

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

	Podawanie gęstości nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw według przepisu, tzn. w momencie określania proporcji składników (objętościowo lub masowo). 
	Podawanie gęstości nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw według przepisu, tzn. w momencie określania proporcji składników (objętościowo lub masowo). 
	• Okres gwarancji mieszanki suchej 
	Normy nie określają minimalnego okresu przydatności mieszanki suchej zaprawy do stosowania, więc większość producentów przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesiące. 
	• Proporcje mieszania mieszanki z wodą 
	W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodą określa producent. W przypadku zapraw wytwarzanych na terenu budowy proporcje określa się na podstawie badań konsystencji świeżego zarobu. 
	B. Właściwości świeżej zaprawy: 
	• Konsystencja i plastyczność (rozpływ) 
	Konsystencja (w cm) świeżej zaprawy, w zależności od rodzaju elementów murowych, powinna wynosić: 
	1) elementy ceramiczne o nasiąkliwości do 6% -5÷7 cm, 
	2) elementy ceramiczne o nasiąkliwości powyżej 6% do 22% -6÷8 cm, 
	3) elementy ceramiczne o nasiąkliwości 22% -8÷10 cm, 
	4) elementy silikatowe -6÷8 cm, 
	5) elementy z betonu kruszywowego zwykłego -5÷7 cm, 
	6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego -7÷8 cm, 
	7) elementy z autoklawizowanego betonu komórkowego -8÷9 cm, 
	8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego -6÷10 cm. 
	• Gęstość objętościowa zaprawy świeżej 
	Badania gęstości zaprawy świeżej nie jest obowiązkowe. Badania takie mogą być przydatne do alternatywnego określania zawartości powietrza w zaprawie świeżej. Według dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na określeniu czasu, po którym zaprawa zgęstnieje na tyle, że jej konsystencja zmniejszy się o 3 cm, a plastyczność o 4 cm. 
	• Czas zachowania właściwości roboczych 
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	Czas zachowania właściwości roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien być deklarowany przez producenta. Wyniki badań powinny wykazywać czas nie krótszy niż jego wartość deklarowana. Czas zachowania właściwości roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, nie powinien być krótszy niż: 1) dla zapraw cementowych -2 h, 2) dla zapraw cementowo-wapiennych -5 h, 3) dla zapraw wapiennych -8 h. • Czas korekty świeżo zarobionej zaprawy Czas korekty powinien być deklarowany w przypadku zapraw do murowania
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	Rodzaj zaprawy Symbol odmiany Wytrzymałość na zginanie w zależności od klasy zaprawy N/mm2 M 0,25 M 0,5 M 1 M 2,5 M 5 M 10 M 15 M 20 Cementowa A 5,0 B 4,5 C 3,4 Cementowo-wapienna D 3,5 E 2,5 F 1,6 G 0,8 Wapienna H 0,45 I 0,4 J 0,25 
	Wytrzymałość na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy w zależności od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna być mniejsza niż podana w tablicy 5. 
	Tablica 5. Wytrzymałość na zginanie w zależności od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy 
	• Absorpcja wody (nasiąkliwość) 
	Absorpcja wody (nasiąkliwość) w zależności od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, powinna wynosić nie więcej niż: 
	a) 
	a) 
	a) 
	zaprawa cementowa -10%, 

	b) 
	b) 
	zaprawa cementowo-wapienna: -klasyM 2,5 i M 5 -14%, -klasyM 10 i M 15 -12%, 

	a) 
	a) 
	zaprawa wapienna -15%. W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach zewnętrznych budynku i narażonych na bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych producent deklaruje i bada absorpcję spowodowaną kapilarnym podciąganiem wody. Wyniki badań powinny wykazać, że absorpcja wody nie jest większa od deklarowanej. 


	• Mrozoodporność (trwałość) 
	Trwałość zaprawy określa się jako odporność na zamrażanie -odmrażanie. Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnętrznych elementach budynku powinny być odporne na zamrażanie -odmrażanie. Odporność na zamrażanie -odmrażanie (mrozoodporność) zaprawy sprawdza się według normy krajowej lub unijnej. Zaprawę określa się jako odporną na zamrażanie -odmrażanie, jeżeli po przeprowadzeniu wymaganych cykli zamrażania -odmrażania spadek wytrzymałości na ściskanie, jest nie większy niż: 
	1) 10% w przypadku zapraw cementowych, 
	2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych. W przypadku zapraw wapiennych badania się nie przeprowadza, przyjmuje się, że nie są odporne na zamrażanie -odmrażanie. 
	• Promieniotwórczość (substancje niebezpieczne) 
	Konieczne jest przeprowadzenie badań promieniotwórczości naturalnej materiałów budowlanych, w tym zapraw budowlanych. Badania te należy wykonywać zgodnie z Instrukcją ITB nr 234/95. 
	• Wytrzymałość spoiny 
	Wytrzymałość spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych budynku, określa się jako początkową wytrzymałość charakterystyczną na ścinanie spoiny. Początkowa wytrzymałość charakterystyczna na ścinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d wytwarzanych na miejscu budowy może być określana na podstawie: 
	1) badań połączenia spoiny z elementem murowym, 
	2) wartości tabelarycznych wynoszących: -0,15 N/mmdla zapraw ogólnego stosowania i lekkich, -0,3 N/mmdla zapraw do cienkich spoin. W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarować charakterystyczną początkową wytrzymałość spoiny. 
	2 
	2 
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	• Reakcja na ogień 
	Producent powinien podać klasę reakcji na ogień zaprawy. Klasyfikację reakcji na ogień zapraw przeprowadza się według normy krajowej lub unijnej następująco: 
	1) zaprawy zawierające frakcję jednolicie rozmieszczonych materiałów organicznych, liczoną masowo lub objętościowo < 1,0% (przyjmuje się tę wartość, która ma większe znaczenie), zalicza się do klasy A1 reakcji na ogień bez konieczności przeprowadzania badania, 
	2) zaprawy zawierające frakcję jednolicie rozmieszczonych materiałów organicznych, liczoną masowo lub objętościowo > 1,0% (przyjmuje się tę wartość, która ma większe znaczenie), zalicza się (deklaruje) do odpowiedniej klasy reakcji na ogień na podstawie przeprowadzonych badań. 
	• Przepuszczalność pary wodnej 
	Współczynnik przepuszczalności (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach zewnętrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje się według wartości tabelarycznych, uzależnionych od gęstości zaprawy, podanych w tablicy 6. 
	Tablica 6. Współczynniki dyfuzji pary stwardniałej zaprawy 
	Gęstość zaprawy kg/m3 
	Gęstość zaprawy kg/m3 
	Gęstość zaprawy kg/m3 
	Współczynnik dyfuzji pary wodnej do wnętrza materiału z materiału na zewnątrz 

	1500 1600 1800 2000 
	1500 1600 1800 2000 
	5 15 15 15 
	20 35 35 35 


	W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zależności od gęstości zaprawy, współczynnik przepuszczalności pary na podstawie wartości tabelarycznych podanych w tablicy A.12. 
	• Współczynnik przewodzenia ciepła 
	Przy produkcji zapraw murarskich na terenu budowy współczynnik przewodzenia ciepła przyjmuje się według wartości tabelarycznych, uzależnionych od gęstości zapraw,. W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje współczynnik przewodzenia ciepła. Deklaracja może być wydana, w szczególności dla zapraw lekkich, na podstawie badań przeprowadzanych zgodnie normą krajowa lub unijną 
	2.2.2. Wyroby dodatkowe 
	Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spełniać wymagania normy krajowej lub unijnej. Wymaganiom określonym w normie powinny odpowiadać: -kotwy, -listwy kotwiące, -wieszaki i wsporniki, stosowane do wzajemnego łączenia ze sobą murów oraz łączenia muru z innymi częściami konstrukcji lub budowli, takimi jak: ściany, stropy, belki i słupy. Wymagania powinny spełniać jednolite, pojedyncze oraz zespolone i złożone nadproża prefabrykowane o rozpiętości do 4,5 m: -stalowe, -beto
	2.2.3. Inne wyroby i materiały 
	Do wznoszenia konstrukcji murowych można stosować inne wyroby i materiały: -cement, -wapno budowlane -piasek i inne kruszywa mineralne, , -kruszywa lekkie do betonów i zapraw, -wodę do betonów i zapraw. Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spełniać wymagania odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych. 
	2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót murowych 
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	Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
	– 
	– 
	– 
	są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

	– 
	– 
	każda jednostka ładunkowa lub partia elementów murowych luzem jest zaopatrzona w etykietę identyfikacyjną, 

	– 
	– 
	wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

	– 
	– 
	spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

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

	– 
	– 
	spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót murowych powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 


	2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót murowych 
	Materiały i wyroby do robót murowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Place składowe do przechowywania elementów murowych powinny być wygrodzone, wyrównane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczeń. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów niemrozoodpornych lub opakowanych powinno być kryte, suche o
	a) 
	a) 
	a) 
	w jednostkach ładunkowych, 

	b) 
	b) 
	luzem w stosach (słupach) lub pryzmach. Sposób układania jednostek ładunkowych, stosów lub pryzm powinien być zgodny z wymaganiami normy krajowej lub unijnej Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poni żej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowią inaczej. Cement i wa


	3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
	3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót murarskich 
	Do wykonywania robót murarskich należy stosować: 
	A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: 
	– 
	– 
	– 
	pion murarski, 

	– 
	– 
	łatę murarską, 

	– 
	– 
	łatę ważoną, 

	– 
	– 
	wąż wodny, 

	– 
	– 
	poziomnicę uniwersalną, 

	– 
	– 
	łatę kierunkową, 

	– 
	– 
	warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku, 

	– 
	– 
	sznur murarski, 

	– 
	– 
	kątownik murarski, 

	– 
	– 
	wykrój. 

	B. 
	B. 
	Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym: – kastrę na zaprawę, – szafel do zaprawy, – szkopek do wody, – palety na elementy murowe, – wiadra. 

	C. 
	C. 
	C. 
	Do obróbki elementów murowych: – młotek murarski, – kirkę, 

	– oskard murarski, 

	– 
	– 
	przecinak murarski, 

	– 
	– 
	puckę murarską, 

	– 
	– 
	drąg murarski, 

	– 
	– 
	specjalistyczne narzędzia do obróbki kamieni naturalnych. 

	D. 
	D. 
	Do murowania: – kielnię murarską, – czerpak, – łopatę do zaprawy, – rusztowania. 
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	4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
	4.2. Transport i składowanie materiałów 
	Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przewożone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi. Załadunek i wyładunek elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe należy prowadzić urządzeniami mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany ręcznie zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. Warunki transportu elem
	5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
	5.2. Warunki przystąpienia do robót murowych 
	Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe sprawdzając zgodność ich wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia należy sprawdzić, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji, wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych. 
	5.3. Ogólne zasady wykonywania robót murowych 
	Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją techniczną i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobów murowych nie podano inaczej, to: 
	• 
	• 
	• 
	mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów murowych i grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny, 

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

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

	• 
	• 
	mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości, 

	• 
	• 
	elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu, 

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

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

	• 
	• 
	liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczać: -w murach konstrukcyjnych zbrojonych -10%, -w murach konstrukcyjnych niezbrojonych -15%, -w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu -50%, 

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

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

	• 
	• 
	w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. 
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	5.4. Organizacja robót murowych 
	5.4.1. Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót murowych: -wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy, -praca na murach w pojedynkę lub grupami (zespołami) o liczebności dostosowanej do rodzaju budowy, -racjonalne urządzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiałów budowlanych (najbliżej muru wolny pas szerokości 600 mm, dalej materiały, a za materiałami drogi transportowe), -wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokości, -zastosowanie odpowiednich rusztowań (technicznie ni
	5.4.2. Kategorie wykonania robót murowych na budowie Kategoria A -roboty murarskie wykonuje należycie wyszkolony zespół pod nadzorem majstra murarskiego, stosuje się zaprawy produkowane fabrycznie, a jeżeli zaprawy są wykonywane na budowie to kontroluje się dozowanie składników i wytrzymałość zaprawy, natomiast jakość robót kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezależna od wykonawcy. Kategoria B -warunki określające kategorię A nie są spełnione a nadzór nad jakością robót może kontrolować odpowi
	Uwaga: Decyzję o kategorii wykonawstwa podejmuje projektant konstrukcji w dokumentacji projektowej. 
	5.5. Rodzaje wiązań cegieł w murze: 
	– 
	– 
	– 
	pospolite (blokowe lub kowadełkowe), 

	– 
	– 
	krzyżykowe (weneckie), 

	– 
	– 
	polskie (wendyjskie lub gotyckie), 

	– 
	– 
	holenderskie, 

	– 
	– 
	wielorzędowe (amerykańskie). Wiązanie murów oraz ich styków i narożników powinno być wykonane zgodnie z przykładami podanymi w pkt. 


	5.6. Sposoby murowania z cegieł, pustaków lub bloczków 
	5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych: – na spoiny zwykłe grubości od 8 do 15 mm, 
	– na spoiny pasmowe grubości od 8 do 15 mm, – na spoiny cienkie grubości od 1 do 3 mm. 
	5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj złącza pionowego 
	– 
	– 
	– 
	zwykłe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych elementów, 

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

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


	5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykłe: – murowanie tradycyjne, na puste lub pełne spoiny, – murowanie na wycisk, – murowanie na docisk. 
	5.6.4. Ogólne zasady murowania na cienkie spoiny: 
	– 
	– 
	– 
	elementy murowe pierwszej warstwy nakłada się bardzo dokładnie na mocnej zaprawie cementowej celem wyeliminowania ich nierównomiernego osiadania, 

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

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

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

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


	Uwaga: Tworząc szczegółową specyfikację techniczną dla konkretnej budowy (dokumentacji) należy wybrać i wpisać konkretny (wybrany z wyżej wymienionych) sposób i technikę murowania. 
	5.7. Ogólne zasady murowania ścianek działowych 
	5.7.1. Ścianki działowe o grubości ¼ cegły należy murować na zaprawie cementowej o wytrzymałości nie niższej niż 5 N/mm. Przy rozpiętości przekraczającej 5 m lub wysokości powyżej 2,5 m powinny być zbrojone. Zbrojenie powinno być zakotwione w spoinach nośnych na głębokość nie mniejszą niż 70 mm. Ścianka powinna być połączona ze ścianami konstrukcyjnymi za pomocą strzępi zazębionych krytych. 
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	5.7.2. W budynkach o konstrukcji nośnej żelbetowej lub stalowej ścianki działowe oraz osłonowe są oddylatowane od stropów i pionowych elementów konstrukcyjnych. Połączenie tych ścianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje się więc za pomocą kotew stalowych. 
	5.8. Ogólne zasady wykonywania nadproży 
	5.8.1. Nadproża mogą być wykonywane na terenu budowy lub prefabrykowane. 
	5.8.2. Nadproża murowe zbrojone wykonywane na terenu budowy. 
	A. Nadproża ze zbrojeniem dolnym mogą być stosowane przy otworach o rozpiętości do 1,5 m. Nadproże wykonuje się na sztywnym deskowaniu, na którym rozściela się zaprawę cementową grub. 30-40 mm, a następnie wtapia w nią zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi być zakotwione w murze na co najmniej 400 mm. Następnie muruje się cztery lub pięć warstw muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i stemplowanie można rozebrać po upływie dwóch tygodni. Nadproże powinno być sprawdzone wg normy krajowej lub unijnej. 
	B. Nadproża płytowe typu Kleina mogą być stosowane do przykrywania otworów o rozpiętości do 2,5 m. Nad otworami o szerokości poniżej 1,5 m zaleca się wykonywanie nadproża o wysokości co najmniej ½ cegły (cegły ułożone na rąb). W przypadku otworów o szerokości od 1,5 m nadproże powinno mieć wysokość 1 cegły (cegły ułożone na stojąco lub dwie płyty z cegieł ułożonych na rąb). Liczba użytych prętów powinna wynikać z dokumentacji projektowej, w której przeprowadzono obliczenia 
	5.8.3. Nadproża murowe zespolone wykonywane są na terenu budowy z gotowych kształtek nadprożowych, zbrojonych prętami stalowymi i łączonych (zespalanych) betonem. Kształtki nadprożowe mogą być ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komórkowego. Nadproża należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta kształtek. Nadproża powinny być opierane na zaprawie i wypoziomowane zarówno w kierunku podłużnym jak i poprzecznym. Oparcie końca nadproża powinno być nie mniejsze niż 100 mm. Przy murach wykonanych z e
	5.8.4. Nadproża żelbetowe wylewane stosuje się w ścianach wewnętrznych oraz jako nadproża warstwy wewnętrznej muru szczelinowego. Nadproża te należy wykonywać zgodnie z zasadami obowiązującymi dla konstrukcji żelbetowych, a więc przestrzegać wymagania zawarte w szczegółowej specyfikacji technicznej dla konstrukcji żelbetowych. 
	5.8.5. Nadproża prefabrykowane stalowe żelbetowe, sprężone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komórkowego, z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobów powinny spełniać wymagania. Można je montować bez konieczności stemplowania. Długość oparcia belek powinny być takie jak dla nadproży murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.). 
	5.9. Wymagania jakościowe robót murowych 
	Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spełniać odpowiednie wymagania jakościowe, takie jak: 
	5.9.1. Obrys muru 
	Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać: -w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm, -w wysokości kondygnacji ±20 mm, -w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm. 
	5.9.2. Grubość muru 
	Grubości murów w stanie surowym powinny być określone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż: -dopuszczalne odchyłki użytych elementów murowych w przypadku murów o grubości ¼, ½ i 1 elementu murowego, -±10 mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niż 1 cegła, -±20 mm, w przypadku murów szczelinowych. 
	5.9.3. Wymiary otworów (w świetle ościeży) 
	W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 
	• 
	• 
	• 
	szerokość + 6 mm, -3 mm, 

	• 
	• 
	wysokość + 15 mm, -10 mm. W otworach o wymiarach powyżej 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 

	• 
	• 
	szerokość + 10 mm, -5 mm, 

	• 
	• 
	wysokość + 15 mm, -10 mm. 


	5.9.4. Grubość spoin 
	Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą: -w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, -2 mm, -w spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, -5 mm. 
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	Rodzaj usterki 
	W przypadku słupów konstrukcyjnych o przekroju 0,3 mlub mniejszym, dopuszczalne odchyłki grubości spoin, zarówno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczać 2 mm. W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoiny powinna być większa co najmniej o 4 mm niż grubość zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podłużnie grubość spoiny powinna być co najmniej o 5 mm większa niż grubość zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, aż do 
	2 

	5.9.5. Zbrojenie 
	Dopuszczalne odchyłki długości prętów nie powinny być większe niż: 
	– 
	– 
	– 
	± 10 mm dla poszczególnych odcinków pręta (np. w miejscu odgięcia lub dla haków), 

	– 
	– 
	± 20 mm dla całego pręta. Dopuszczalne odchyłki w rozstawie prętów nie powinny przekraczać ±15 mm, natomiast grubości otulenia prętów powinny być zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. 


	5.9.6.Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru 
	Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi zestawiono w tablicy 7. 
	Tablica 7. Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi muru 
	Dopuszczalne odchyłki 
	powierzchnie spoinowane inne powierzchnie 
	12 3 
	Zwichrowania i nie więcej niż 3 mm/m i nie więcej niż 6 mm/m i 
	skrzywienia powierzchni ogółem nie więcej niż 10 ogółem nie więcej niż 20 mm mm na całej powierzchni na całej powierzchni ściany ściany pomieszczenia pomieszczenia 
	Odchylenie krawędzi od nie więcej niż 2 mm/m i nie nie więcej niż 4 mm/m i nie linii prostej więcej niż jedno na długości więcej niż dwa na długości 2 2m m 
	Odchylenie powierzchni i nie więcej niż 3 mm/m i nie więcej niż 6 mm/m i krawędzi muru od ogólnie nie więcej niż 6 mm ogólnie nie więcej niż 10 mm kierunku pionowego na wysokości kondygnacji na wysokości kondygnacji 
	oraz 20 mm na całej oraz 30 mm na całej wysokości budynku wysokości budynku 
	Odchylenie od kierunku nie więcej niż 1 mm/m i nie więcej niż 2 mm/m i poziomego górnych ogółem nie więcej niż 15 ogółem nie więcej niż 30 mm powierzchni każdej mm na całej długości na całej długości budynku warstwy cegieł budynku 
	Odchylenie od kierunku nie więcej niż 1 mm/m i nie więcej niż 2 mm/m i poziomego górnej ogółem nie więcej niż 10 ogółem nie więcej niż 20 mm powierzchni ostatniej mm na całej długości na całej długości budynku warstwy pod stropem budynku 
	Odchylenie przecinających 
	Odchylenie przecinających 
	nie więcej niż 3 mm 

	nie więcej niż 6 mm się płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie 
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 
	6.2. Badania przed przystąpieniem do robót murowych 
	Przed przystąpieniem do robót murowych należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzić badania wyrobów i materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
	6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie robót murowych 
	Roboty ziemne i fundamentowe należy odebrać zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych. 
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	Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia należy sprawdzić zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych murowanych. Jeżeli ściany fundamentowe są żelbetowe, to sprawdzenia należy dokonać zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją techniczną. 
	6.2.2. Badania materiałów 
	Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych: 
	– 
	– 
	– 
	deklaracji zgodności lub certyfikatów, 

	– 
	– 
	zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę, 

	– 
	– 
	deklaracji producentów użytych wyrobów. Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadają wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej. Materiały, których jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na wniosek zamawiającego przez niezależne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 


	6.3. Badania w czasie robót 
	Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót murowych z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia zbrojenia oraz wewnętrznych części muru ulegających zakryciu, a także kontroli jakości zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykończeniowego, ale przed podłączeniem urządzeń gazowych, trzonów kuchennych, pieców, kominków należy sprawd
	6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmować kontrolę: – średnic zbrojenia z dokładnością do 0,5 mm, 
	– długości całkowitej i poszczególnych odcinków zbrojenia z dokładnością do 10 mm, – rozstawienia i właściwego powiązania prętów z dokładnością do 1 mm, – otulenia zbrojenia z dokładnością do 1 mm, 
	6.3.2. Sprawdzenie wewnętrznych części muru ulegających zakryciu powinno w szczególności dotyczyć prawidłowości wiązania elementów w murze, grubości i wypełnienia spoin, liczby użytych wyrobów ułamkowych. Badania te należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej. 
	6.3.3. Kontrola jakości zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmować badania wskazane w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 
	6.3.4. Badania przewodów kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku: 
	a) 
	a) 
	a) 
	sprawdzenie drożności przewodów należy przeprowadzać za pomocą kominiarskiej kuli umocowanej na sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych, 

	b) 
	b) 
	sprawdzenie prawidłowości prowadzenia przewodów przeprowadza się równocześnie ze sprawdzeniem drożności oraz przez porównanie prowadzenia przewodów z dokumentacją projektową i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji technicznej, 

	c) 
	c) 
	sprawdzenie kierunku przewodów przeprowadza się przez obserwację i pomiar zewnętrznych powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegieł lub bloczków widoczny z ich układu) i porównanie z dokumentacją projektową, 

	d) 
	d) 
	sprawdzenie wielkości przekroju przewodów przeprowadza się za pomocą taśmy stalowej przez pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z dokładnością do 5 mm i porównanie z dokumentacją projektową, 

	e) 
	e) 
	sprawdzenie grubości przegród przeprowadza się za pomocą dwóch listew włożonych do sąsiednich otworów kontrolnych i pomierzenie ich odległości taśmą stalową z dokładnością do 5 mm, 

	f) 
	f) 
	sprawdzenie wiązania cegieł lub bloczków przeprowadza się wzrokowo przez obserwację lica muru z przewodami oraz obserwację wnętrza przewodu przez otwory kontrolne, 

	g) 
	g) 
	sprawdzenie kształtu i wymiarów zewnętrznych murów z przewodami przeprowadza się zgodnie z pkt. 


	6.4. niniejszej specyfikacji technicznej, 
	h) sprawdzenie wypełnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodów przeprowadza się wzrokowo przez obserwację lica muru i powierzchni wewnętrznej przewodów przez otwory kontrolne za pomocą lustra i latarki elektrycznej. 
	6.3.5. Wyniki przeprowadzonych badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a także protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
	6.4. Badania w czasie odbioru robót 
	Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie: -zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, -jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, -prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe, -jakości wykonania robót murowych. 
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	Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych: 
	a) 
	a) 
	a) 
	sprawdzenie zgodności z dokumentacją -powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanych konstrukcji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar długości i wysokości konstrukcji przeprowadza się z dokładnością do 10 mm; pomiar grubości murów i ościeży wykonuje się z dokładnością do 1 mm; za wynik należy przyjmować średnią arytmetyczną z pomiarów w tr

	b) 
	b) 
	sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i narożnikach -należy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji, 

	c) 
	c) 
	sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia -należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokładnością do 1 mm należy zawsze wykonać w przypadku murów licowych, natomiast w przypadku murów nielicowych -gdy na podstawie oględzin uznano, że grubość spoiny może być przekroczona; średnią grubość spoin poziomych należy obliczać przez odjęcie przeciętnej grubości elementu murowego od ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru (o wysokości co najmniej 1 m) i l

	d) 
	d) 
	sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru końcowego -należy przeprowadzać pośrednio na podstawie protokołów odbioru robót spisywanych w trakcie wykonywania robót (pkt 6.3. niniejszej specyfikacji) i zapisów w dzienniku budowy; protokoły i zapisy powinny dotyczyć: -sprawdzenia średnic zbrojenia, które powinno być wykonane suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, -sprawdzenia długości zbrojenia (całkowitej i poszczególnych odcinków), które powinno być wykonane taśmą stalową z dokładnością do 10 mm, -sprawdzenia rozst

	e) 
	e) 
	sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi muru -należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawędzi muru, łaty kontrolnej długości 2 m, a następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru, 

	f) 
	f) 
	sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru -należy przeprowadzać z dokładnością do 1 mm; badanie można wykonać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową, 

	g) 
	g) 
	sprawdzenie poziomości warstw murowych -należy przeprowadzać przyrządami stosowanymi do takich pomiarów np. poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy budynkach o długości ponad 50 m niwelatorem, 

	h) 
	h) 
	sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów -należy przeprowadzać mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit) przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie; odchylenie (prześwit) mierzy się w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta; badanie można przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową, zmierzony prześwit nie powinien przekraczać wartości podanych w tablicy 7 niniejszej specyf

	i) 
	i) 
	sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przerw dylatacyjnych należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną, 
	-


	j) 
	j) 
	sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych -należy przeprowadzać w trakcie robót przez oględziny i stwierdzenie zgodności z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej, 

	k) 
	k) 
	sprawdzenie przewodów kominowych – poprzez sprawdzenie wlotów i wylotów przewodów i prawidłowości ciągu po podłączeniu urządzeń gazowych, trzonów kuchennych, pieców ogrzewczych oraz kominków, a także w miarę potrzeby wykonanie pozostałych badań wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji technicznej. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) 


	7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
	7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 
	7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót murowych 
	7.2.1. Ilości poszczególnych konstrukcji murowych oblicza się wg wymiarów podanych w dokumentacji projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych. 
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	7.2.2. Grubości konstrukcji murowych z cegieł ustala się wg znormalizowanych wymiarów cegły 6,5 x 12 x 25 cm, zgodnie z tablicą 8. 
	Tablica 8. Grubości konstrukcji murowych z cegieł 
	Grubości ścian w cegłach 
	Grubości ścian w cegłach 
	Grubości ścian w cegłach 
	¼ 
	½ 
	1 
	1½ 
	2 
	2½ 
	3 
	3½ 
	4 

	Grubości ścian w cm 
	Grubości ścian w cm 
	6,5 
	12 
	25 
	38 
	51 
	64 
	77 
	90 
	103 


	7.2.3. Fundamenty oblicza się w metrach sześciennych ich objętości Jako wysokość fundamentu należy przyjmować wysokość od spodu fundamentu do poziomu pierwszej izolacji ściany. 
	7.2.4. Ściany oblicza się: 
	• w metrach kwadratowych ich powierzchni 
	7.2.5. Ścianki działowe oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni. 
	7.2.6. Wysokości ścian murowanych na fundamentach należy przyjmować od wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla ścian wyższych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu następnego stropu. Wysokości innych ścian np. ścian podparapetowych, ścian kolankowych i poddaszy, attyk należy ustalać na podstawie dokumentacji projektowej. Wysokość ścianki działowej należy przyjmować jako wysokość od wierzchu fundamentu lub stropu, na którym ustawiona jest ścianka do spod
	7.2.7. Słupy, filarki i pilastry oblicza się w metrach ich wysokości. Gzymsy oblicza się w metrach ich długości mierzonej po najdłuższej krawędzi. 
	7.2.8. Od powierzchni należy odejmować: -powierzchnie konstrukcji betonowych lub żelbetowych (z wyjątkiem prefabrykowanych nadproży żelbetowych), jeśli wypełniają one więcej niż połowę grubości ściany lub ich objętość przekracza 0,01 m, -powierzchnie kanałów spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustaków i ewentualnie obmurowanych cegłami lub płytkami, -powierzchnie projektowanych otworów okiennych, drzwiowych i innych większych od 0,5 mZ powierzchni ścian nie potrąca się: -wszelkich bruzd i
	3
	2 

	7.2.9. Potrącane otwory w ścianach murowanych, dla których ustala się odrębne ceny wykonania ościeży, oblicza się w sztukach. 
	7.2.10. Kominy wolnostojące oblicza się w metrach sześciennych ich objętości według projektowanych wymiarów zewnętrznych komina. Wysokość komina przyjmuje się od poziomu, od którego występuje on jako wolno stojący, do wierzchu komina. Wysokość głowic kominowych nad dachem przyjmuje się od strony niższej połaci. Od objętości komina nie odlicza się objętości przewodów. Kanały spalinowe, wentylacyjne i dymowe z pustaków oblicza się w metrach długości pojedynczego przewodu według wymiarów podanych w projekcie. 
	7.2.11. 
	7.2.11. 
	7.2.11. 
	Sklepienia płaskie oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na płaszczyznę poziomą. Powierzchnię rzutu oblicza się w świetle murów lub podciągów, na których opiera się sklepienie. Z powierzchni rzutu odejmuje się powierzchnię otworów według ich projektowanych wymiarów w świetle. 

	8. 
	8. 
	SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 


	8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
	8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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	Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegającymi zakryciu są zbrojenia i wewnętrzne części murów wielorzędowych, szczelinowych oraz warstwowych. Odbiór zbrojenia i innych elementów ulegających zakryciu musi być dokonany w czasie robót murowych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badań porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać elementy ulegające zakryciu za wykon
	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 końcowym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozli
	8.4. Odbiór końcowy (końcowy) 
	Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór końcowy przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: -dokumentację projektową z naniesionymi zmiana
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	-stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z zamówieniem. Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
	8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
	Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji murowych, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór końcowy (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokona
	9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TO WARZYSZĄCYCH 
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
	9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót murowych 
	Ceny wykonania robót murowych uwzględniają: -przygotowanie stanowiska roboczego, -dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, -obsługę sprzętu, -ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie ścian, słupów, kominów i ścian nie wyższych niż 4,5 m, -zabezpieczenie robót wykonanych przed rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót murowych, -przygotowanie zapraw murarski
	10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
	10.1. Ustawy 
	– 
	– 
	– 
	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z poźn. zm.). 

	– 
	– 
	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655). 

	– 
	– 
	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

	– 
	– 
	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

	– 
	– 
	Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z poźn. zm.). 

	– 
	– 
	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z poźn. zm.). 

	– 
	– 
	Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z poźn. zm.). 


	10.2. Rozporządzenia -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z poźn. zm.) 
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	– 
	– 
	– 
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

	– 
	– 
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

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

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

	– 
	– 
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

	– 
	– 
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z poźn. zm.). 

	– 
	– 
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z poźn. zm.). 

	– 
	– 
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z poźn. zm.). 


	10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
	– 
	– 
	– 
	Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

	– 
	– 
	Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. -obowiązujące normy unijne lub krajowe zgodne z technologią robót 
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	ST.01.05.00 KONSTRUKCJE STALOWE 
	ST.01.05.00 KONSTRUKCJE STALOWE 

	kod CPV 45223100-7 Montaż konstrukcji stalowych 
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	1. WSTĘP 
	1.1. Przedmiot SST 
	Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji stalowej w budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 
	1.2. Zakres stosowania SST 
	Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
	Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
	1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
	Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji stalowej zgodnie z dokumentacja projektową 
	1.4. Określenia podstawowe 
	Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
	Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
	2.MATERIAŁY 
	2.1 Wymagania ogólne 
	Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
	2.2. Wymagania szczegółowe 
	Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna odpowiadać wymaganiom norm: 
	PN-EN 10020:2003 
	PN-EN 10027-1:1994 
	PN-EN 10027-2:1994 
	PN-EN10021:1997 
	PN-EN10079:1996 
	PN-EN10204+AK:1997 
	PN-90/H-01103 
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	PN-87/H-01104 
	PN-88/H-01105 Wyroby walcowane – kształtowniki: -dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97, PN-H-93452:1997, 
	PN-EN 10024:1998, -ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN 10279:2003, -kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN10056-1:2000, PN-EN 10056-2:1998, PN-EN 
	10056-2:1998/Ap2003, -rury powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 12102:2000. Wyroby walcowane – blachy -blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994, -bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-76/H-92325. Łączniki Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom 
	norm: PN-ISO1891:1999, PN-ISO8992:1996 a ponadto: 
	-śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-82341, PN-91/M-82342, PN-83/M-82343, -nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171, -podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO887:2002, PN-ISO10673:2002, PN
	-

	77/M82008, PN-79/M82009, PN-79/M-82018, PN-83/M-82039 Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać normie PN-EN752:2000, a ponadto: -elektrody powinny odpowiadać normie PN-(!/M-69430 -drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002 -topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M69355, PN-67/M
	-

	69356. 
	Wszystkie użyte materiały muszą posiadać atesty i certyfikaty, powinny trwałe ocechowanie. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie dopuszczone do stosowania materiały, Wykonawca wykonuje na 
	własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
	2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
	Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
	Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 
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	Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
	2.4. Badania na budowie 
	Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
	– 
	– 
	– 
	jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

	– 
	– 
	zgodności z projektem, 

	– 
	– 
	zgodności z atestem wytwórni 

	– 
	– 
	jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 

	– 
	– 
	jakości powłok antykorozyjnych. 


	Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
	2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych 
	Do wykonywania powłok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie systemowych zestawów malarskich zgodnych z dokumentacją projektową i posiadających aprobatę techniczną ITB. 
	Farby powinny być pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart technologicznych przyjętych zestawów malarskich. 
	3. SPRZĘT 
	Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować 
	następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt do montażu konstrukcji: 
	-żuraw samochodowy lub stacjonarny na torowisku 
	-środek transportu do przewożenia elementów 
	-spawarki 
	-klucze dynamometryczne 
	Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
	wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Wykonawca na żądanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
	Dobór sprzętu montażowego do wykonania poszczególnych robót jest częścią projektu technologii i organizacji robót, który należy wykonać przed przystąpieniem do robót i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
	4. TRANSPORT 
	Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie i środki transportu. 
	Warunki transportu 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. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 
	Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 
	spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
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	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 wykonania robót 
	Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B.00 „Wymagania Ogólne” pkt.5. 
	5.2. Cięcie 
	Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
	5.3. Prostowanie i gięcie 
	Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 
	5.4. Składanie zespołów 
	5.4.1. Części do składania 
	Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według załączonej tabeli. 
	Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 
	przyłączeniowy swobodny do 500 0,5 2,5 500-1000 
	1,0 
	2,5 
	Rodzaj odchyłki 
	Rodzaj odchyłki 
	Rodzaj odchyłki 
	Element konstrukcji 
	Dopuszczalna odchyłka 

	Nieprostoliniowość 
	Nieprostoliniowość 
	Pręty, blachownice, słupy, części ram 
	0,001 długości lecz nie więcej jak 10mm 

	Skręcenie pręta 
	Skręcenie pręta 
	-
	0,002 długości lecz nie więcej niż 10mm 

	Odchyłki płaskości półek, ścianek środników 
	Odchyłki płaskości półek, ścianek środników 
	-
	2mm na dowolnym odcinku 1000m 

	Wymiary przekroju 
	Wymiary przekroju 
	-
	do 0,01 wymiaru lecz nie więcej niŜ 5 mm 

	Przesunięcie środnika 
	Przesunięcie środnika 
	– 
	0,006 wysokości 

	Wygięcie środnika 
	Wygięcie środnika 
	-
	0,003 wysokości 


	Wymiar nominalny mm 
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	1000-2000 
	1000-2000 
	1000-2000 
	1,5 
	2,5 

	2000-4000 
	2000-4000 
	2,0 
	4,0 

	4000-8000 
	4000-8000 
	3,0 
	6,0 

	8000-16000 
	8000-16000 
	5,0 
	10,0 

	16000-32000 
	16000-32000 
	8,0 
	16 


	5.4.2. Połączenia spawane 
	Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień widocznych gołym okiem. Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5mm. 
	Wykonanie spoin 
	Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, 
	a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
	o 
	o 
	o 
	5% -dla spoin czołowych 

	o 
	o 
	10% -dla pozostałych. 


	Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. Wymagania dodatkowe takie jak: obróbka spoin 
	przetopienie grani wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. Zalecenia technologiczne 
	spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne Wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 
	5.4.3. Połączenia na śruby 
	Długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. 
	Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych powierzchni. Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą smaru. Śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 
	5.5. Montaż konstrukcji 
	Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. Połączenia wykonywać wg punktu 5.4. 
	6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
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	6.1. Wymagania ogólne 
	Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-01 „Wymagania ogólne pkt. 6. Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założona jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat, świadectw, certyfikatów na zastosowane materiały. W przypadku stosowania materiałów budzących wątpliwości, złej jakości wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty i zob
	6.2. Kontrola połączeń spawanych Kontrola połączeń odbywa się w następujących etapach: -kontrola wstępna, -kontrola podczas spawania, -kontrola wykonanych połączeń. Oględziny i badania zewnętrzne spoiny mające na celu stwierdzenie błędów widocznych na zewnątrz, -badania wnętrza spoiny bez jej zniszczenia, -badania spoiny z całkowitym lub częściowym jej zniszczeniem. Jeśli zostaną wykryte wady spoin występujące na dużej powierzchni, to spoiny wadliwie wykonane musza być 
	wycięte i ponownie założone. 
	6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i częstością 
	zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega pełny zakres robót, oraz asortyment stosowanych materiałów. Kontrola obejmuje: -zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektową, -sprawdzenie materiałów i porównanie ich cech na zgodność z dokumentami dostarczonymi przez wytwórcę 
	(certyfikaty lub deklaracje zgodności) oraz przez oględziny zewnętrzne na budowie. -roboty montażowe -kontrola zachowania warunków bhp. 
	6.4. Certyfikaty i deklaracje Inżynier może dopuścić do użycia materiały, które posiadają: -Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
	określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. -deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
	Polską Normą Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją. 
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	7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
	7.1. Wymagania ogólne Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 
	7.2. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest 1 tona wykonanej konstrukcji Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 
	dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru, i sprawdzonych w naturze. 
	8. ODBIÓR ROBÓT 
	Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Ocena i badania powinny być wykonane zgodnie z programem badań zawartym w programie jakości, obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i montażu. Ogólne zasady odbioru robót i ich prze
	W szczególności powinny być sprawdzone: 
	Podpory konstrukcji 
	Odchyłki geometryczne układu 
	Jakość materiałów i spoin 
	Stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych 
	Stan i kompletność połączeń 
	W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co najmniej: 
	Przedmiot i zakres odbioru 
	Dokumentację określającą komplet wymagań 
	Dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania a wymaganiami 
	Protokoły odbioru częściowego 
	Parametry sprawdzone w obecności komisji 
	Stwierdzone usterki 
	Decyzje komisji 
	8.1 Zakres odbiorów 
	Odbiorom podlega każdy etap wykonania konstrukcji a więc: 
	Po wykonaniu konstrukcji przez wytwórnię – odbioru dokonuje się w wytwórni 
	Po ukończeniu montażu na placu scalania na budowie 
	Po ukończeniu montażu na placu scalania na budowie 
	Odbiór końcowy po ustawieniu konstrukcji w położeniu docelowym 
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	Odbiór konstrukcji u Wytwórcy 
	Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien być dokonany odbiór konstrukcji. Odbiór polega na oględzinach konstrukcji i sprawdzeniu wyników wszystkich badań przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. Wytwórca powinien przedstawić: 
	Rysunki warsztatowe Dziennik wytwarzania Atesty użytych materiałów 
	Świadectwa kontroli laboratoryjnej 
	Protokoły odbiorów częściowych 
	Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania Odbiór końcowy Końcowy odbiór konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukończeniu. Do odbioru końcowego Wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: 
	Dokumentację techniczną obiektu i robót 
	Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów 
	Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
	Zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót 
	Pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu: 
	Zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i Specyfikacją techniczną 
	Prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji 
	Prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych 
	Prawidłowości złączy między elementami konstrukcji 
	Dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego Protokół odbioru końcowego zawiera: 
	Datę, miejsce i przedmiot spisanego protokołu 
	Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytwórcy konstrukcji, Wykonawcy montażu, Biura Projektów 
	opracowującego Rysunki Stwierdzenie zgodności wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiami 
	niniejszej Specyfikacji 
	Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstępstw od Rysunków, nie mających wpływu na nośność, 
	walory użytkowe i trwałość obiektu 
	Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i określenie warunków eksploatacji 
	8.2 Ocena wykonania elementów lub konstrukcji i zabezpieczenia antykorozyjnego 
	1) Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie robót za właściwe. W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać całość robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie. 
	2) W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy stwierdzone 
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	odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie godnie z przeznaczeniem. 
	3) Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy oraz przedstawione do odbioru. 
	Badania odbiorowe powłok malarskich : 
	Po wyschnięciu powłoki malarskiej należy sprawdzić na zgodność z dokumentacja projektową oraz specyfikacja techniczną: 
	Wygląd powierzchni poprzez ocenę wzrokową pod kątem jednolitości barwy , siły krycia i takich wad jak dziurkowanie , zmarszczenie , kraterowanie, pęcherzyki powietrza , łuszczenie spękania zacieki 
	Właściwości powłoki takich jak : grubość , przyczepność i porowatość badanych przy użyciu przyrządów i metod podanych w dokumentacji projektowej zgodnej z odpowiednimi normami 
	Grubość powłoki bada się metodami nieniszczącymi zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000 lub PN-EN ISO 2178:1998 
	Przyczepność powłoki do podłoża i przyczepność międzywarstwową bada się metodami niszczącymi zgodnie z PN-EN ISO 4624:2004 lub PN-EN ISO 2409:1999 
	Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej zabezpieczenia antykorozyjnego , opracowanego dla realizowanego przedmiotu zamówienia opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora oraz wykonawcy. 
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI Wymagania ogólne 
	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-01 „Wymagania ogólne” pkt.9. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość 1 tony lub 1 kg według ceny jednostkowej, która obejmuje: -przygotowanie stanowiska roboczego, -montaż konstrukcji bez względu na sposób łączenia -montaż konstrukcji na budowie -oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, -likwidacja stanowiska roboczego. 
	10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
	Dokumentacją odniesienia jest: 
	1) umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
	2) zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
	3) normy 
	4) aprobaty techniczne 
	5) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
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	Najważniejsze normy: 
	1) PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
	2) PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości liczbowe parametrów. 
	3) PN-77/M-82002 Podkładki. Wymagania i badania. 
	4) PN-77/M-82003 Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i położenia. 
	5) PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste. 
	6) PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników. 
	7) PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników. 
	8) PN-78/M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne. 
	9) PN-78/M-82006 Podkładki okrągłe dokładne. 
	10) PN-84/M-82054/01 Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni. 
	11) PN-82/M-82054/02 Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje. 
	12) PN-82/M-82054/03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów. 
	13) PN-82/M-82054/09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek. 
	14) PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym. 
	15) PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne. 
	16) PN-86/M-82153 Nakrętki sześciokątne niskie. 
	17) PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych. 
	18) PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym. 
	19) PN-91/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim. 
	20) PN-91/M-82342 Śruby pasowane ze łbem sześciokątnym z gwintem długim. 
	21) PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 
	22) PN-88/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego stosowania. Gatunki. 
	23) PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i niskostopowej 
	24) PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary. 
	25) PN-84/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka, pręty i kształtowniki walcowane na gorąco 
	26) PN-79/H-04371 Metale. Próba udarności w obniżonych temperaturach 
	27) PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe Połączenia spawane i powierzchnie napawane 
	28) PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania 
	29) PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych Przygotowanie brzegów do spawania 
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	30) PN-90/M-69016 Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania 
	31) PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawanie łukiem krytym 
	32) PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne wymagania i badania 
	33) PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości 
	34) PN-80/M-69420 Druty lite do spawania i napawania stali 
	35) PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 
	36) PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Próba statyczna rozciągania do czołowych złączy lub zgrzewanych 
	37) PN-57/M-69723 Spawanie. Próba statyczna rozciągania materiału spoiny 
	38) PN-88/M-69720 Spawalnictwo. Próby zginania do czołowych złączy spawanych lub zgrzewanych 
	39) PN-88/M-69733 Spawalnictwo. Próba udarności złączy spajanych doczołowo 
	40) PN-76/M-69774 Spawalnictwo. Cięcie gazowe stali węglowych o grubości 5 -100 mm. Jakość powierzchni cięcia. 
	41) PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwości oględzin zewnętrznych. 
	42) PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane – Połączenia z fundamentami – Projektowanie i wykonanie 
	43) PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki 
	44) PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności 
	45) PN-C 81608:199 Emalie chlorokauczukowe 
	46) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz. C Zabezpieczenia i izolacje Zeszyt 3 Zabezpieczenia przeciwkorozyjne Warszawa 2004. 
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	ST.01.06.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE 
	ST.01.06.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE 

	kod CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych kod CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie 
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	1. WSTĘP 
	1.1. Przedmiot SST 
	Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji więźby dachowej w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 
	1.2. Zakres stosowania SST 
	Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
	Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
	1.3. Zakres robót objętych SST 
	Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 
	1.4. Określenia podstawowe 
	Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 
	1.4. Tarcica jest podstawowym produktem drzewnym, otrzymywanym przez podłużne piłowanie (przetarcie) drewna okrągłego (pni drewnianych). Tarcicę sortuje się wytrzymałościowo, maszynowo lub wizualnie; zasady oceny dla każdego z tych przypadków podane są w odpowiednich normach. Tarcicę dzielimy ze względu na rodzaj drewna (iglaste liściaste) lub sposób obróbki. 
	tarcica nieobrzynana – otrzymuje się przez przetarcie wdłużne kłody (dwie pozostałe płaszczyzny boczne pozostają nieprzetarte), tarcica obrzynana – otrzymuje się przez przetarcie wszystkich czterech płaszczyzn. 
	Podstawowe wyroby otrzymywane z tarcicy: deski – tarcica iglasta lub liściasta o grubości (od 19 do 45 mm) o wiele mniejszej od dwóch pozostałych wymiarów, 
	bale – wyrób drewniany (tarcica obrzynana lub nieobrzynana) o grubości 50-100 mm i szerokości równej 
	przynajmniej podwojonej grubości, belki – wyrób drewniany (tarcica obrzynana) o przekroju prostokątnym, którego wymiary wynoszą od 120x200 do 220x280 mm, 
	krawędziaki (kantówka) – element tarcicy obrzynanej o wymiarach przekroju poprzecznego od 100x100 do 175x175 mm, łaty – elementy tarcicy obrzynanej o wymiarach przekroju poprzecznego od 38x32 do 75x140 mm, listwy – elementy tarcicy obrzynanej o grubości 12-32 mm i szerokości nie większej niż 70 mm, 
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	tarcica podłogowa – produkowana z drewna sosnowego, jodłowego lub świerkowego i stosowana (maks. gr. 50 mm) do układania podłóg w budynkach mieszkalnych, przemysłowych lub gospodarczych; jakość tarcicy podłogowej określa się na podstawie dwóch klas I i II, według których drewno może mieć określoną liczbę wad. 
	1.5. 
	1.5. 
	1.5. 
	1.5. 
	Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

	2. 
	2. 
	Materiały 


	Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
	2.1. Drewno 
	Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie 
	powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
	Dla robót wymienionych w pozycjach powyższych stosuje się drewno według następujących norm państwowych: PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego wg normy PN-EN 338: 2011 Drewno konstrukcyjne – klasy 
	wytrzymałości. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 12%. Stosować drewno klasy C27 
	2.2. Łączniki 
	2.2.1. Gwoździe Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
	2.2.2. Śruby Należy stosować: Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
	2.2.3. Nakrętki: Należy stosować: Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
	2.2.4. Podkładki pod śruby 
	Table
	TR
	STWIOR dla inwestycji p.n.: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, NISKOPRĄDOWĄ, WOD-KAN, WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. BUDOWA CIĄGU PIESZO – JEZDNEGO ORAZ NAZIEMNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ ZEWNĘTRZNĄ, WEWETRZNĄ: ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ NA DZIAŁCE NR 1/31, OBR. 70 PODGÓRZE PRZY UL. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO 29 W KRAKOWIE 
	strona 113 


	Należy stosować: Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
	2.2.5. Wkręty do drewna Należy stosować: Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
	2.2.6. Środki ochrony drewna. Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITBITD/87 z 05.08.1989 r. Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
	-

	Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
	Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
	2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
	2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
	2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 
	2.4. 
	2.4. 
	2.4. 
	2.4. 
	Badania na budowie 

	Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera. Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

	3. 
	3. 
	Sprzęt 


	3.1. 
	3.1. 
	3.1. 
	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 

	4. 
	4. 
	Transport 


	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
	4.2. 
	4.2. 
	4.2. 
	4.2. 
	Transport i składowanie materiałów Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. -sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. -stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od 

	wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

	5. 
	5. 
	Wykonanie robót Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
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	5.1. Wykonanie więźby dachowej 
	Montaż elementów więźby oraz deskowania wykonać zgodnie z projektem. Roboty prowadzić z poziomu ostatniego stropu. 
	Przed wmontowaniem konstrukcję zabezpieczyć przed korozją biologiczną. 
	Drewno użyte do wykonania konstrukcji ciesielskiej powinno mieć wilgotność nie większą niż 20% dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem i 23% dla konstrukcji znajdujących się na otwartym powietrzu. 
	Dopuszcza się następujące odchyłki montażowe: 
	-dla wiązarów +_ 2 cm w rozstawie 
	-dla krokwi +_ 1 cm w rozstawie. 
	Elementy więźby stykające się z murem lub betonem powinny być odizolowane 1 warstwą papy -dla drewna zaimpregnowanego. Elementy więźby powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie transportu oraz wyładunku i załadunku. 
	Przed przystąpieniem do wyznaczenia i wykonania poszczególnych elementów konstrukcji więźby dachowej należy dokładnie sprawdzić taśmą stalową poprzeczne i podłużne wymiary wykonanego budynku w poziomie oparcia dachu i skorygować odpowiednio wymiary rysunków wykonawczych w projekcie. Wyznaczenia więźby dachowej dokonuje się na deskowaniu ułożonym na kobyłkach wysokości60 cm lub na legarach ułożonych wprost na gruncie obok budynku. 
	Wyznaczenie elementów więźby dachowej polega na: 
	-wykreśleniu w naturalnej wielkości elementów lub zespołów konstrukcyjnych, 
	-dokładnym przykładaniu krawędziaków do wykonania obrysów i wykreśleniu na nich potrzebnych zaciosów, wrębów, czopów i otworów na śruby. 
	Po wyznaczeniu i wykonaniu wycięć i elementów połączeń w powtarzalnych elementach konstrukcji więźby dachowej należy wykonać próbny ich montaż w celu sprawdzenia dokładności połączeń. Mając sprawdzony w próbnym montażu powtarzalny segment więźby dachowej, przystępuje się do wyznaczenia pozostałych elementów oraz wykonania w nich zaciosów, wrębów i innych połączeń. 
	Aby przy montażu na budowie nie pomylić podobnych elementów, należy każdy element zaopatrzyć w znaki odróżniające go od innych elementów. Umieszcza się je od strony widocznej na przekroju poprzecznym więźby dachowej. Znaki mogą być dowolne, wykonane narzędziem metalowym, aby nie zatarły się podczas impregnacji drewna, przenoszenia i składowania poszczególnych elementów. 
	Poszczególne elementy należy składować pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju – oddzielnie krokwie, oddzielnie słupy itp. Impregnację drewna należy wykonać po dokonaniu próbnego montażu na parę dni przed ustawienie konstrukcji więźby dachowej. 
	Montaż konstrukcji więźby dachowej należy wykonywać po wykonaniu konstrukcji ostatniego stropu, bądź po ułożeniu deskowania na belkach stropowych, jeżeli pola między belkami nie zostały wypełnione przed przystąpieniem do montażu więźby dachowej. 
	Deskowanie połaci powinno być wykonane z desek o szerokości 12-18 cm i grubości zapewniającej odpowiednią sztywność podkładu przy danym rozstawie krokwi. Przeważnie stosuje się na podkłady deski o grubości 25-32 mm. Deski należy układać stroną dordzeniową do góry, ażeby po ich wyschnięciu w powstałych zagłębieniach nie zatrzymywała się woda. Deski łączone powinny być na styk z zachowaniem około 2 mm przerwy lub na przylgę. W obiektach narażonych na silne ssanie wiatru na podkłady powinny być stosowane deski
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	Wystające krawędzie desek w stykach podłużnych i poprzecznych powinny być wyrównane strugiem.. Niewykonanie powyższej czynności może spowodować uszkodzenie pokrycia. Czoła desek powinny spotkać sie tylko na krokwiach. Szczeliny między deskami nie powinny przekraczać 2 mm. 
	6. Kontrola jakości robót 
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 6 
	6.2. Badania W czasie wykonywania konstrukcji należy zbadać: 
	a) 
	a) 
	a) 
	zgodność wykonania elementów konstrukcji drewnianej z dokumentacją techniczną 

	b) 
	b) 
	zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów 

	c) 
	c) 
	stan zabezpieczenia konstrukcji 

	d) 
	d) 
	poprawność ustawienia konstrukcji na ścianach. 

	e) 
	e) 
	prawidłowość montażu elementów zgodnie z dokumentacją techniczną 

	f) 
	f) 
	stan techniczny i jakość złączy elementów drewnianych 


	7. Obmiar robót 
	7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
	7.2. 
	7.2. 
	7.2. 
	Szczegółowe zasady obmiaru robót Jednostką obmiarową jest mwbudowanego drewna. 
	3 


	8. 
	8. 
	Odbiór robót 


	8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
	8.2. 
	8.2. 
	8.2. 
	8.2. 
	Odbiór robót 

	Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne oraz spełnione zostały wymagania PB. Drewno powinno mieć atest jakości. 

	9. 
	9. 
	Podstawa płatności 


	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
	9.2. Cena l mwbudowanej konstrukcji obejmuje: -prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, -dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji -ustawienie konstrukcji w sposób zapewniający stabilność -prace zabezpieczające teren budowy -uporządkowanie terenu, -przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych. 
	3 
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	10. Przepisy związane 
	10.1. Normy PN-EN 338: 1999 Drewno konstrukcyjne – klasy wytrzymałości PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i 
	tarcicy. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 
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	ST.01.07.00 POKRYCIE DACHOWE 
	ST.01.07.00 POKRYCIE DACHOWE 
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	1. WSTĘP 
	1.1. Przedmiot SST 
	Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokrycia dachowego dachówką ceramiczną w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 
	1.2. Zakres stosowania SST 
	Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
	Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
	1.3. Zakres robót objętych SST. 
	Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie poniższych czynności: 
	 
	 
	 
	Wykonanie podkładu pod dachówki ceramiczne 

	 
	 
	Wykonanie pokrycia dachówką 

	 
	 
	Wykonanie obróbek blacharskich 


	1.4. Określenia podstawowe. 
	Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 
	Podkład pod pokrycie dachówkowe -łaty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod kątem określonym dla poszczególnych typów pokryć w PN-B-02361:1999. 
	Jednostka ładunkowa -zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania, załadunku, transportu i wyładunku. 
	Wyroby luzem -pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodzące w skład jednostki ładunkowej i nie przystosowane do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania i transportu 
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
	2. MATERIAŁY. 
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
	Materiały stosowane do wykonania robót pokrywczych dachówką ceramiczną i cementową powinny mieć: 
	– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
	– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
	– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

	Table
	TR
	STWIOR dla inwestycji p.n.: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, NISKOPRĄDOWĄ, WOD-KAN, WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. BUDOWA CIĄGU PIESZO – JEZDNEGO ORAZ NAZIEMNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ ZEWNĘTRZNĄ, WEWETRZNĄ: ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ NA DZIAŁCE NR 1/31, OBR. 70 PODGÓRZE PRZY UL. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO 29 W KRAKOWIE 
	strona 119 


	– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
	Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 
	2.2. Rodzaje materiałów 
	Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachu dachówką powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach) oraz PW. 
	2.2.1. Materiały podstawowe: 
	-dachówki oraz uzupełniające dachowe wyroby ceramiczne, które powinny spełniać wymagania określone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004, 
	2.2.2. Materiały pomocnicze -uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych, -gwoździe, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i gąsiorów, -drut do przywiązywania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat -powinien być ocynkowany, miękki, o 
	średnicy 1,0-1,6 mm, 
	-nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachówką takie jak: taśmy i listwy uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu, -zaprawa do uszczelniania styków spełniająca wymagania określone w PN-90/B-14501. Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta dachówek 
	lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN. 
	2.3. Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę 
	Wyroby do pokryć dachówką mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
	-są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), -są właściwie oznakowane i opakowane, -spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty 
	towarzyszące wysyłce powinny określać między innymi kategorię przesiąkliwości i wynik badania 
	mrozoodporności dachówek), -producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
	Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych dachówkami wyrobów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
	2.4. Warunki przechowywania wyrobów do pokryć dachówką 
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	Wszystkie wyroby do pokryć dachówką powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczególności (w odniesieniu do wyrobów ceramicznych) normy PN-B-12030:1996. 
	Dachówki i kształtki dachowe przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, wyrównanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wód opadowych. 
	Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych. Jednostki ładunkowe powinny być składowane na paletach. 
	3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
	3.2. Sprzęt do wykonywania robót pokrywczych dachówką 
	Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu 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. Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia dachówką. 
	4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
	4.2. Transport materiałów 
	4.2.1. Wyroby do pokryć dachówką mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. 
	Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
	Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
	Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
	Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 
	5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
	5.2. Warunki przystąpienia do robót pokrywczych dachówką 
	Do wykonywania robót pokrywczych dachówką można przystąpić po całkowitym zakończeniu i odbiorze robót konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu takich jak: 
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	-deskowanie i pokrycie papą koszy (zlewów) dachowych, -wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach, -wykonanie kominów i nasad kominowych, -otynkowanie lub spoinowanie kominów, -osadzenie masztów, nóżek pod ławy kominiarskie, rur itp. elementów przechodzących przez pokrycie 
	dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego układanych w 
	trakcie wykonywania robót pokrywczych, -wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe. 
	5.3. Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych lub cementowych 
	Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod kątem określonym w dokumentacji projektowej. 
	Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych są następujące: 
	-łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój (38x50) mm; wymiar ten może być inny, jeżeli wynikać to będzie z obliczeń statycznych, 
	-łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20 mm (58x50 mm), 
	-łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane za pomocą wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego, 
	-odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na całej długości dachu, 
	-w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien się pokrywać z wierzchem łaty okapowej, 
	-wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, 
	-wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita deska środkowa (wzdłuż osi kosza), a po obu jej stronach -deski łączone na styk, 
	-wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy przybić deskę środkową wzdłuż osi kosza; grubość deski powinna być dostosowana do grubości łat, 
	-łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty techniczne, 
	-podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, 
	-płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą kontrolną położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 
	5.4. Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówką 
	Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od temperatury powietrza. 
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	Roboty pokrywcze dachówką z uszczelnianiem spoin zaprawą należy wykonywać 
	tylko przy temperaturze nie niższej niż 5°C, utrzymującej się przez całą dobę. Roboty przy układaniu dachówek nie powinny być prowadzone wtedy, gdy występują opady atmosferyczne. 
	5.5. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówką 
	a) 
	a) 
	a) 
	Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu. 

	b) 
	b) 
	Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi dachówek powinien być w poziomie -dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak dla łat) 2 mm na długości 1 metra i 30 mm na całej długości rzędu. 

	c) 
	c) 
	Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie powinny wykazywać odchyleń od linii sznura większych niż ±10 mm. 

	d) 
	d) 
	Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na około 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią inaczej, to gąsiory powinny być ułożone na zaprawie i przywiązane do gwoździ wbitych w łaty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gąsiorach i zakończonych węzłem. Styki gąsiorów powinny być uszczelnione od strony zewnętrznej. 

	e) 
	e) 
	Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu łatą nie powinny przekraczać ±10 mm. 

	f) 
	f) 
	Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywą systemową stosowanego rozwiązania pokrywczego lub nakrywą z blachy stalowej ocynkowanej bądź cynkowej. 

	g) 
	g) 
	Zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji producenta systemu pokrywczego bądź pasmem z blachy o szerokości nie mniejszej niż 60 cm, zakończonym rąbkami leżącymi, wchodzącymi pod dachówkę. 

	h) 
	h) 
	Obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wyłazach (włazach) dachowych, masztach itp. powinny być wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245. 


	5.6. Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką ceramiczną 
	5.6.1. Wymagania niezależne od typu pokrycia dachówką ceramiczną 
	Krycie dachówką ceramiczną karpiówką (pojedynczo, podwójnie w koronkę lub w łuskę), holenderką oraz zakładkową ciągnioną i zakładkową tłoczoną (marsylką) powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241. 
	W przypadkach nie objętych ww. normą krycie może być wykonane zgodnie z instrukcją producenta systemu pokrywczego i wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 
	Przy wykonywaniu pokryć zgodnie z normą PN-71/B-10241 do ich uszczelniania można stosować również inne niż zalecono w tej normie, nowoczesne rozwiązania uszczelnień, polecane przez producentów w konkretnych systemach rozwiązań pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelności pokrycia. Sposób uszczelnienia powinien wynikać z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówką, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 
	5.6.2. Wymagania dotyczące krycia dachówką ceramiczną karpiówką, holenderką oraz zakładkową ciągnioną i zakładkową tłoczoną (marsylką) -wg PN-71/B-10241. 
	5.6.2.1. Zabezpieczenie dachówek na okapach 
	5.6.2.1. Zabezpieczenie dachówek na okapach 
	Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej podłużnymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokości w rozwinięciu co najmniej 20 cm, a dolną krawędź dachówki należy zabezpieczyć przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę okapową. Jeżeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje założenia rynny, końce dachówek na okapie powinny być wysunięte poza krawędź gzymsu i ułożone na zaprawie wapiennej lub cementowowapiennej. 
	-
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	W tym przypadku zaleca się wykonywanie przy krawędzi gzymsu fartucha blaszanego. 
	5.6.2.2. Równość powierzchni pokrycia 
	Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3 m, przyłożona na każdym rzędzie dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek od powierzchni pokrycia niż 5 mm dla dachówki karpiówki w gatunku I lub nie większych niż 8 mm dla karpiówki w gatunku II oraz dachówki zakładkowej ciągnionej i marsylki. 
	Przy kryciu dachówką holenderką nie sprawdza się równości powierzchni pokrycia. 
	5.6.2.3. Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu 
	a) 
	a) 
	a) 
	Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia), zakładkową ciągnioną i marsylką styki prostopadłe do okapu powinny być w sąsiednich rzędach przesunięte względem siebie o pół szerokości dachówki. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać ±1 cm przy kryciu karpiówką i ±5 cm przy kryciu dachówką zakładkową ciągnioną i marsylką. 

	b) 
	b) 
	Przy pokryciu dachówką holenderką podłużne styki dachówek powinny tworzyć linie prostopadłe do okapu. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać 1 cm na 1 metrze długości i 3 cm na całej długości pasa. 


	5.6.2.4. Wielkość zakładów 
	Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niżej ułożone rzędy na długość wynoszącą dla pokrycia z dachówki: 
	– 
	– 
	– 
	karpiówki układanej pojedynczo 11-17 cm, 

	– 
	– 
	karpiówki układanej podwójnie w koronkę 14-15 cm (są to rzędy podwójne, uzyskane przez zawieszenie na każdej łacie jednocześnie dwóch warstw dachówek, z których dolną tworzą dachówki zaczepione bezpośrednio za łatę, wierzchnią zaś za górne krawędzie dachówek poprzedniej warstwy z przesunięciem o pół szerokości dachówki, tak by wierzchnia warstwa rzędu pokrywała dolną na długości 32-33 cm), 

	– 
	– 
	karpiówki układanej podwójnie w łuskę 19-24 cm (dwa najniższe rzędy dachówek przy okapie i dwa najwyższe rzędy przy kalenicy powinny być podwójne tj. z dwóch warstw dachówek zawieszonych łącznie, jak przy kryciu w koronkę), 

	– 
	– 
	holenderki 7-13 cm, 

	– 
	– 
	zakładkowej ciągnionej 7-10 cm, 

	– 
	– 
	zakładkowej tłoczonej (marsylki) 5-7 cm. 


	5.6.2.5. Zamocowanie dachówek do łat 
	a) Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia) i holenderką: 
	– 
	– 
	– 
	w strefach klimatycznych II i III wg PN-77/B-02011 co piąta lub co szósta dachówka w rzędzie poziomym powinna być przymocowana do łaty, 

	– 
	– 
	w strefie klimatycznej I tylko na połaciach dachowych położonych od strony 
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	najczęściej panujących wiatrów należy mocować dachówki, jak w strefach klimatycznych II i III. 
	b) Przy pokryciu dachówką zakładkową ciągnioną lub tłoczoną: 
	-w strefach klimatycznych II i III każda dachówka powinna być przymocowana do łaty, 
	-w strefie klimatycznej I tylko dachówki na połaciach dachowych położonych od strony najczęściej panujących wiatrów powinny być przymocowane, tak jak dachówki w strefach klimatycznych II i III. 
	Sposób mocowania powinien być określony w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówką, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), bądź zgodnie z PN-71/B10241. 
	-

	5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno być wykonane według wymagań podanych w dokumentacji projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachówką ceramiczną, bądź zgodnie z PN-71/B10241. 
	-

	5.7. Obróbki blacharskie 
	5.7.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
	5.7.2. Obróbki blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
	5.7.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
	5.8. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
	W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
	Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m. 
	Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome – w celu osadzenia kołnierza wpustu. 
	Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
	Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 oraz wymaganiom zawartym w PW 
	5.9. 
	5.9. 
	5.9. 
	.Rury spustowe z blachy powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe, łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe odprowadza

	6. 
	6. 
	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 


	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
	6.2. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką 
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	Przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) łacenia dachu . 
	6.2.1. Badania materiałów 
	Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 
	6.2.2. Badania prawidłowości łacenia Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: 
	– 
	– 
	– 
	przekroju i rozstawu łat, 

	– 
	– 
	poziomu łat, 

	– 
	– 
	zamocowania łat. Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm. Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty kontrolnej o długości 3 m 


	z poziomnicą. 
	Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą próby oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu 
	kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
	6.3. Badania w czasie robót 
	Badania w czasie robót pokrywczych dachówkami polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego. 
	6.4. Badania w czasie odbioru robót 
	6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
	Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w szczególności w zakresie: 
	– 
	– 
	– 
	zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

	– 
	– 
	jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

	– 
	– 
	prawidłowości przygotowania podkładu, 

	– 
	– 
	prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 


	Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
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	Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu. 
	6.4.2. Opis badań 
	6.4.2.1. należy przeprowadzić za pomocą sznura murarskiego lub drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu dachówek, poziomnicy, trójkąta ciesielskiego oraz miarki z podziałką milimetrową. Sprawdzenie należy przeprowadzić co najmniej dla trzech rzędów każdej połaci dachu, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. 
	Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia 

	6.4.2.2. należy przeprowadzić przez oględziny, a w przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości wykonania – za pomocą pomiaru przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone w pkt. 
	Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów 

	5.6.2.3. 
	5.6.2.3. 
	5.6.2.3. 
	i 5.6.2.4. oraz 5.7.2.2. i 5.7.2.3. niniejszej specyfikacji. 

	6.4.2.3. 
	6.4.2.3. 
	należy przeprowadzić wzrokowo, badając czy zostały zachowane wymagania określone w pkt. 5.6.2.5. i 5.6.2.6. oraz 5.7.2.4. i 5.7.2.5. niniejszej specyfikacji. 
	Sprawdzenie zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia 



	Ponadto należy w wybranych przez Komisję miejscach, spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia. 
	Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddać przez 10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia. 
	6.4.2.4. należy przeprowadzić wzrokowo, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w pkt. 5.6.2.1. i 5.7.2.1. niniejszej specyfikacji. 
	Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach 

	6.4.2.5. należy przeprowadzić przez oględziny i za pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia gąsiorów należy 
	Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów 

	sprawdzić przez przyłożenie łaty długości 3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią gąsiorów z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. 
	6.4.2.6. należy przeprowadzić przez porównanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za pomocą oględzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelności w sposób podany w pkt. 6.4.2.3. 
	Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy) 

	6.4.2.7. należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej. 
	Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich 

	6.4.2.8. przeprowadza się zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji. 
	Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia dachówką ceramiczną 

	Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
	7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
	7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
	7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót pokrywczych dachówką 
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	Powierzchnię pokrycia dachów dachówką oblicza się w metrach kwadratowych ich połaci bez potrącania powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. kominy, wyłazy, okienka, wywiewki, o ile każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m. 
	2

	Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia płaszczyzny połaci z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej. 
	Przy obliczaniu szerokości połaci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub powykonawczej można korzystać ze współczynników przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02. 
	8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
	8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
	Przy kryciu dachówką elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki blacharskie. 
	Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany przed rozpoczęciem układania pokrycia (odbiór międzyoperacyjny). 
	W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla podkładów należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla wykonania obróbek blacharskich należy porównać z wymaganiami podanymiw dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), w której ujęto wymagania dla obróbek blacharskich realizowanego przedmiotu zamówienia oraz PN-61/B-10245. 
	Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady i obróbki blacharskie zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do układania pokrycia. 
	Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu bądź obróbek blacharskich nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podkładu bądź obróbek blacharskich. 
	Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
	8.3. Odbiór częściowy 
	Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
	Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
	Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
	Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
	8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
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	Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
	jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
	Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: -dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, -szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, -dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 
	kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
	-dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, -protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, -instrukcje producenta systemu pokrywczego, -wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
	zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówką, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz dokonać oceny wizualnej. 
	Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
	wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny pokrycie dachówką nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
	-jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia dachówką z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 
	-jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności pokrycia zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
	-w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
	W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
	-ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, -ocenę wyników badań, -wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
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	-stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu dachówką z zamówieniem. 
	Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
	8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
	Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachówką po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
	Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia dachówką, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
	Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
	Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach pokrywczych dachówką. 
	9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
	9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
	Rozliczenie robót pokrywczych dachówką może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
	Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
	Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachówką stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
	– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
	– 
	– 
	– 
	– 
	ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

	Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachówką lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty pokrywcze dachówką uwzględniają: 

	– 
	– 
	przygotowanie stanowiska roboczego, 

	– 
	– 
	dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, – obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

	– 
	– 
	– 
	ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, 

	– odbiór i oczyszczenie podkładu z łat, 

	– 
	– 
	pokrycie dachu dachówką z uszczelnieniem pokrycia i montażem przewidzianych w dokumentacji projektowej elementów systemowych pokrycia, 

	– 
	– 
	pokrycie kalenic i grzbietów, 

	– 
	– 
	usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót pokrywczych, – oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

	– 
	– 
	likwidację stanowiska roboczego. 
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	W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu terenu. 
	Przy rozliczaniu robót pokrywczych dachówką według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej pokrycia dachu dachówką, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 
	10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1.Normy 
	PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne 
	przy odbiorze. PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. PN-B-12030:1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport (Zmiana Az1). PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. PN-EN 490:2000 Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. PN-EN 490:2005(U) Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 
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	Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. PN-EN 1304:2002 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 
	10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
	-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część III) Arkady, Warszawa 1990 r. 
	-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 
	1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r. 
	-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja -2005 r. 
	-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonywanie pokryć dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blachą. Kod CPV 45261213. Obróbki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie I, OWEOB Promocja -2004 r. 
	– 
	– 
	– 
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

	– 
	– 
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

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

	– 
	– 
	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

	– 
	– 
	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami). 
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	– STOLARKA I ŚLUSARKA DRZWIOWA I OKIENNA 
	ST.01.08.00 ROBOTY MONTAŻOWE 

	kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
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	1.WSTĘP 
	1.1. Przedmiot SST 
	Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ślusarki i stolarki drzwiowej oraz okiennej oraz pozostałych elementów metalowych w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 
	1.2. Zakres stosowania SST 
	Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
	Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
	1.3. Zakres robót objętych SST 
	Specyfikacja dotyczy montażu drzwi i okien i obejmuje wykonanie następujących czynności: -przygotowanie ościeży do wbudowania drzwi lub okien, -usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach, oraz pozostałych elementów metalowych -uszczelnienie i izolację oraz osadzenie parapetów i obróbek. Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych 
	do montażu okien i drzwi oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów robót montażowych. 
	1.4. Określenia podstawowe 
	Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, w szczególności PN-B-91000, oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a także zdefiniowanymi poniżej: 
	Okno -ruchoma lub stała część ściany zewnętrznej zapewniająca odpowiednią izolacyjność i przepuszczalność światła. Okno składa się z ościeżnicy i z jednego lub więcej oszklonych skrzydeł lub z samej oszklonej ościeżnicy. 
	Ościeżnica -rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w otworze budowlanym. 
	Skrzydło -ruchoma część okna (naświetla), drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy, krośnie lub bezpośrednio w otworze budowlanym. 
	Skrzydło prawe -skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazówek zegara. 
	Skrzydło lewe -skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara. 
	Naświetle -ruchoma lub stała część ściany, przepuszczająca światło pomiędzy pomieszczeniami. Naświetle składa się z ościeżnicy i oszklonego skrzydła lub z samej oszklonej ościeżnicy. 
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	Okno i drzwi zespolone -okno i drzwi mające dwie warstwy skrzydeł, w którym skrzydło zewnętrzne i wewnętrzne połączone jest w jeden zespół. 
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
	Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
	2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
	2.2. Rodzaje materiałów Okna i drzwi. 
	Odporność okna na obciążenie wiatrem: 
	Okna powinny spełniać warunki wytrzymałościowe, w których należy uwzględniać dopuszczalne obciążenie wiatrem wg PN – 77/B-2011, PN-EN 1026:2011 -ugięcie czołowe względne najbardziej odkształconego elementu okna i drzwi zewnętrznych pod obciążeniem wiatrem według normy] nie powinno być większe niż 1/300 jego rozpiętości (zgodnie z normą -klasa C według wartości względnego ugięcia czołowego). 
	Ruch skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu okna lub drzwi powinien być płynny, bez zahamowań i zaczepiania skrzydła o inne części okna i drzwi balkonowych. Siła potrzebna do uruchomienia okuć zamykających przy otwieraniu i zamykaniu powinna być większa niż 100 N według obowiązującej normy. 
	Okucia w oknach należy stosować kompletne objęte normami, certyfikatem ITB zgodności do aprobaty technicznej. 
	Okucia winny być dostosowane do ciężaru własnego skrzydła i do obciążeń eksploatacyjnych , skrzydła rozwieralne winny być wyposażone w ograniczniki rozwieralności. 
	Okna montowane powinny spełniać wymagania dotyczące przepuszczalności powietrza zgodnie z PN-EN 1026:2001 / metoda badania/rozszczelnienie, oraz winny być zaopatrzone w otwory odprowadzające wodę /skropliny/ ,współczynnik infiltracji powietrza powinien wynosić a ≤ 0,3 m/(h mdaPa ⅔. ) PN-EN 1027-2001 Wodoszczelność /metoda badania / PN-EN 12208-2001 Wodoszczelność /klasyfikacja. 
	Taśma wiatroizolacyjna 
	Taśma wiatroizolacyjna 

	Wiatroizolacja została zastosowana we wszystkich otworach okiennych od strony zewnętrznej. Sd<0,05m 
	Właściwości 

	Taśma paroizolacyjna 
	Taśma paroizolacyjna 

	Paroizolacja została zastosowana we wszystkich otworach okiennych od strony wewnętrznej. Sd> 100m 
	Właściwości 

	Parapety zewnętrzne 
	Parapety zewnętrzne 

	Parapety wykonane są z blachy stalowej o grubości 0,7 mm, w kolorze analogicznym do okładziny ściennej. 
	Parapety wewnętrzne 
	Parapety wewnętrzne 
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	Parapety wewnętrzne z konglomeratu w kolorze – biały (dopuszcza się kolor jasnoszary), -grubość -3 cm -przód i 2 boki z polerem i fazą, narożniki proste 
	Zastosowanie: 
	Właściwości 

	ŚLUSARKA I STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA Drzwi okleinowane wewnętrzne przylgowe 
	ŚLUSARKA I STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA Drzwi okleinowane wewnętrzne przylgowe 

	Kolorystyka zgodna z rysunkami zestawczymi (ostateczny dobór po wyborze dostawcy). Ościeżnica: 
	Właściwości 

	-regulowana w kolorze drzwi. 
	2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi 
	Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
	– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), – każda jednostka ładunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykietę identyfikacyjną, –wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), – spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesi
	Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
	2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi 
	Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych należy przechowywać zgodnie z wymaganiami normy PN-B05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich producenta. 
	-

	Okna i drzwi, z wyjątkiem wyrobów uformowanych w jednostki ładunkowe kontenerowe, należy przechowywać w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi. 
	Pozostałe wyroby i materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami producentów oraz wymaganiami właściwych dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
	Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostałych wyrobów i materiałów powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
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	Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C a poni żej +35°C. 
	Podłogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, poziome, równe. Dopuszcza się w pomieszczeniach magazynowych półotwartych stosowanie nieutwardzonego podłoża, ale wówczas okna i/lub drzwi należy ustawiać na legarach ułożonych równolegle do siebie. Wysokość legarów powinna wynosić co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi należy ustawiać w odległości co najmniej 1,0 m od czynnych urządzeń grzejnych. Należy je przechowywać w jednej lub kilku warstwach w sposób zabezpieczający je przed uszk
	Tablica 3. Sposoby przechowywania okien i drzwi w zależności od stopnia wykończenia powierzchni wyrobów oraz rodzaju podłoża w magazynie 
	Lp. Rodzaj podłoża w magazynie Rodzaje wyrobów okna i drzwi drewniane okna i drzwi z tworzyw sztucznych gruntowane jednokrotnie malowane i ostatecznie wykończone sposób pakowania pojedynczo w pakietach pojedynczo w paletach słupkowych 1 2 3 4 5 6 7 1. Podłoże nieutwardzone (na legarach) W jednej warstwie na progu ościeżnicy Na progu ościeżnicy; okna w warstwach do łącznej wysokości 2 m, drzwi w jednej warstwie – W jednej warstwie na progu ościeżnicy – 2. Podłoże utwardzone Na legarach w dwóch lub trzech war
	Sposób przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien być zgodny z wymaganiami ich producenta. 
	3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
	3.2. Sprzęt i narzędzia do montażu okien i drzwi 
	Montaż okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. Przy montażu okien i drzwi należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i sprzęt do: 
	a) 
	a) 
	a) 
	sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 

	b) 
	b) 
	wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w ościeżach, 

	c) 
	c) 
	transportu technologicznego wyrobów, 

	d) 
	d) 
	wykonywanie montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań. 
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	4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
	4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu 
	Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi mogą być przewożone jednostkami samochodowymi, kolejowymi i wodnymi. 
	Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania okien i drzwi w środkach transportu powinny być zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta. 
	Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów powinny być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta. 
	4.3. Zasady ładowania okien i drzwi na środki transportu 
	4.3.1. Ładowanie okien i drzwi w transporcie drogowym 
	Wyroby należy ustawiać w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe do podłużnej osi pojazdu, z tym że okna – na progach ościeżnic, drzwi – na stojakach ościeżnic. Wyroby nieszklone, w których elementy okuć zamykających wystają ponad powierzchnię skrzydła, należy przesunąć względem siebie o szerokość skrzydła okiennego. 
	4.3.2. Ładowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym i wodnym śródlądowym Wyroby należy ustawiać pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe do podłużnej osi wagonu, z tym że: 
	a) 
	a) 
	a) 
	okna – na progach ościeżnic, 

	b) 
	b) 
	drzwi: – o wysokości ościeżnicy mniejszej od wysokości bocznych ścian wagonu na progu ościeżnicy, – o wysokości ościeżnicy większej od wysokości bocznych ścian wagonu na stojaku ościeżnicy. Wyroby nieszklone, w których okucia zamykające wystają ponad powierzchnię skrzydła, należy przesunąć 


	względem siebie o szerokość ramiaka skrzydła. Zaleca się ładowanie wyrobów w dwóch lub trzech warstwach pod warunkiem, że wysokość bloku nie może przekroczyć wysokości bocznych ścian wagonu. 
	4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w środkach transportowych 
	Ustawione wyroby w środkach transportowych należy łączyć w bloki. Połączenia powinny zapewniać stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczać go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobów. Wyroby należy zabezpieczać przez: 
	a) 
	a) 
	a) 
	ścisłe ich ustawienie w rzędach, 

	b) 
	b) 
	wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi, 

	c) 
	c) 
	usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających, 

	d) 
	d) 
	łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocą rozpór a w transporcie drogowym za pomocą elementów mocujących, 

	e) 
	e) 
	usztywnienie bloków za pomocą progów, 

	f) 
	f) 
	ustawienie w przestrzeni międzydrzwiowej w wagonach wyrobów w ten sposób, aby nie blokowały drzwi. W przypadku ładowania wyrobów dwuwarstwowo, górną warstwę należy zabezpieczyć 
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	podobnie jak dolną. 
	5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
	5.2. okna 
	Warunki przystąpienia do robót 
	Warunki przystąpienia do robót 

	-Przed zamówieniem okien i produkcja należy potwierdzić ilość i wszystkie wymiary otworów na budowie. 
	-Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego powierzchni, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
	Wykonanie robót 
	Wykonanie robót 

	-
	-
	-
	W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić ościeżnicę na podkładkach lub listwach 

	-
	-
	Elementy kotwiące typu Z osadzić w ościeżach 

	-
	-
	Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym lub pianką poliuretanową 


	dopuszczoną do tego celu świadectwem ITB 
	-Zamocowane okien należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi 
	-Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie 
	-Uszczelnienie ościeży należy należy zabezpieczyć taśmą paroizolacyjną o oporze dyf. Sd = 105m gr. 0,2mm od wewnątrz oraz taśmą wiatroizolacyjną o oporze dyf. Sd = 0,004m. od zewnątrz. 
	5.3 Parapety 
	Warunki przystąpienia do robót: 
	Warunki przystąpienia do robót: 

	Parapety wewnętrzne osadza się po zakończeniu wszystkich prac związanych z uszczelnieniem połączenia oknościana od strony pomieszczenia. 
	-

	Wykonanie robót: 
	Wykonanie robót: 

	W przypadku gdy płaszczyzna montażowa jest węższa od szerokości profilu parapetu więcej niż 15 cm (parapet wystaje o 15 cm) należy zastosować wsporniki kątowe. Aby zapewnić wystarczającą stabilność parapetu zaleca się montaż wsporników co 50 cm, ale minimum dwu wsporników na parapet. Parapet umocowany na gładkich powierzchniach najlepiej wiąże się z podłożem za pomocą klejów szybkoschnących. 
	5.4 STOLARKA I ŚLUSARKA DRZWIOWA 
	-Przed zamówieniem drzwi i produkcja należy potwierdzić ilość i wszystkie wymiary otworów na budowie. 
	Warunki przystąpienia do robót 
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	-Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego powierzchni, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
	Wykonanie robót 
	Wykonanie robót 

	Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tynki) i podłogą po stronie klatki schodowej. 
	W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić ościeżnicę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym lub pianką poliuretanową. Ustawione drzwi należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
	Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. 
	Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 
	Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 
	Rozstaw elementów kotwiących i pozostałych części zgodnie z rysunkiem detalu drzwi wejściowych projektu wykonawczego. 
	5.5. 
	5.5. 
	BALUSTRADY, SCHODY STALOWE I DRABINY 

	Całość ślusarki do akceptacji przez Projektanta po przedstawieniu próbek. Elementy stalowe eksponowane w obiekcie należy traktować, jako wyroby ślusarsko-kowalskie (szlifowane) i 
	Warunki przystąpienia do robót 

	powinny one spełniać przewidziane przez PN dopuszczalne tolerancje wyrobów ślusarsko -kowalskich przeznaczonych dla budownictwa w zakresie: -prostoliniowości i płaskości wyrobów; -okrągłości w stosunku do średnicy nominalnej; -równoległości i prostopadłości elementów; 
	-współosiowości, współśrodkowości, symetrii i przecinania się osi. Ponadto na powierzchniach gotowych wyrobów niedopuszczalne są odchyłki powierzchni licowej od płaszczyzny typu wklęsłość, wgłębienie i wypukłość, sfalowanie, a także nierówności i uszkodzenia krawędzi. 
	Ponieważ w trakcie opracowywania projektów warsztatowych ilość kształtowników (profili) stalowych, blach, śrub łączących i innych elementów konstrukcji oraz podane kształty i wymiary mogą ulec zmianie – konieczna jest pisemna akceptacja Projektanta dla ostatecznej formy elementów konstrukcji balustrady. 
	Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: -prawidłowość wykonania poszczególnych elementów, -możliwość mocowania elementów do ścian, -jakość dostarczonych elementów do wbudowania. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją. 
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	Wykonanie robót 
	Wykonanie robót 

	Sposób montażu elementów stalowych balustrad przedstawiony został na rysunkach w projekcie wykonawczym. 
	Zgodnie z PN-82/B-02003 na wysokości poręczy należy przyjmować wartość charakterystyczną dla poziomego obciążenia liniowego 1,0 kN/m. 
	Inwestor może zażądać wizyty u producenta elementów stalowych w celu oceny jego umiejętności i możliwości technicznych do przeprowadzenia robót. 
	Inwestor może w każdej chwili sprawdzić materiały i wytwarzanie elementów przez Wykonawcę. 
	Wykonawca jest odpowiedzialny za stabilność konstrukcji podczas montażu. Zabezpieczenie w czasie robót montażowych konstrukcji należy przedstawić do akceptacji Inwestora. 
	Spawanie powinno być przeprowadzone zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami, wytycznymi postępowania i uznanymi zaleceniami. Należy stosować elektrody o niskim procencie wodoru. Skład powinien być podobny do spawanego materiału. Spawanie musi być odnotowane w książce spawania, zgodnie z wymaganiami polskich przepisów. 
	Malowanie musi odbywać się w mającej doświadczenie oraz odpowiednie certyfikaty lakierni proszkowej 
	5.6 
	Zabezpieczenie powłokami Warunki przystąpienia do robót 

	Element musi zostać wyczyszczony, a następnie musi zostać odtłuszczony Farbę należy nanosić metodą generatorową („corona”) przy użyciu urządzeń, które wytwarzają ujemne napięcie, 
	Wykonanie robót 

	preferowane powyżej 80kV, lub nakładana przy użyciu pistoletów „tribo” Utwardzanie powinno następować w odpowiednim piecu konwekcyjnym Parametry utwardzania: 10 minut w 180°C Kolory zgodne z próbkami do zaakceptowania przez projektanta. Powierzchnie malowane powinny wykazywać się jednolitą barwą, strukturą oraz stopniem połysku 
	Grubość powłoki malarskiej min 60 μm 
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
	6.2. Badania przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi 
	Przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi należy ocenić stan ścian i przygotowania ościeży do robót montażowych oraz wykonać badania wyrobów i materiałów wykorzystywanych w tych robotach. 
	6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu okien i drzwi Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić: 
	prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją techniczną, 
	rodzaj ościeży (z węgarkiem czy bez węgarka) oraz ich prawidłowość wykonania i stan wykończenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi), zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi, 
	rodzaj ościeży (z węgarkiem czy bez węgarka) oraz ich prawidłowość wykonania i stan wykończenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi), zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi, 
	możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą. 
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	Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a także w formie protokołu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
	6.2.2. Badania materiałów i wyrobów Przed rozpoczęciem montażu okien i drzwi należy sprawdzić: zgodność okien i drzwi oraz obróbek z aprobatą techniczną lub indywidualną dokumentacją techniczną w 
	zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania, zgodność okien i drzwi oraz obróbek z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną, w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu 
	do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach montażowych, stan opakowań (oryginalność, szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów i terminy przydatności materiałów uszczelniających. 
	6.3. Badania w czasie robót 
	Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót montażowych z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentów. Badania te w szczególności powinny polegać na sprawdzeniu prawidłowości wykonania: 
	podparcia progu ościeżnicy, 
	zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na całym obwodzie ościeżnicy (zachowania odstępów między łącznikami mechanicznymi), 
	izolacji termicznej szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykonanie izolacji pod progiem ościeżnicy, 
	uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju zastosowanych materiałów uszczelniających i przestrzegania zaleceń technologicznych, obróbek progu drzwi, osadzenia parapetu zewnętrznego i wewnętrznego. 
	Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
	6.4. Badania w czasie odbioru robót 
	Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
	dotyczące montażu okien i/lub drzwi, w szczególności w zakresie: zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
	jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu, jakości robót montażowych. Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
	do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 
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	Badania sprawdzające jakość wbudowania okien i/lub drzwi, według pkt. 5.4. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B -Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi”, wydanie ITB -2006 rok: 
	a) 
	a) 
	a) 
	sprawdzenie zgodności z dokumentacją -powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanych robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości, 

	b) 
	b) 
	sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu -odchylenie od pionu i poziomu przy długości elementu do 3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m, 

	c) 
	c) 
	sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł -różnica długości przekątnych nie powinna być większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm przy długości powyżej 2 m, 

	d) 
	d) 
	sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania -otwieranie oraz zamykanie skrzydeł powinno odbywać się płynnie i bez zahamowań, skrzydło nie powinno pod własnym ciężarem samoczynnie zamykać się lub otwierać, 

	e) 
	e) 
	sprawdzenie szczelności -zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do ościeżnicy zapewniając szczelność między tymi elementami, 

	f) 
	f) 
	sprawdzenie prawidłowości regulacji okuć. 


	Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 6.5.Okna 
	Odbiór robót 

	-Ustawione okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1mm na 1m wysokości, nie więcej niż 3 mm na całości okna. 
	Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 2 mm przy długości przekątnej do 1m; 3 mm przy długości przekątnej do 2m; 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2m; -Ocena jakości powinna obejmować: sprawdzenie zgodności wymiarów sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania sprawdzenie prawidłowości zamontowania i
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	-Powłoki malarskie nie powinny mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita. Dla robót malarskich bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 
	6.6 STOLARKA I ŚLUSARKA DRZWIOWA 
	Ocena jakości powinna obejmować: -sprawdzenie zgodności wymiarów -sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka -sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych -sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania -sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia 
	Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości, nie więcej niż 3 mm na całości drzwi. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: -2mm przy długości przekątnej do 1m; -3mm przy długości przekątnej do 2m; -4mm przy długości przekątnej powyżej 2m; 
	6.7 
	6.7 
	BALUSTRADY, SCHODY STALOWE I DRABINY 

	Odbiór elementów stalowych przed wbudowaniem: -przy odbiorze elementów stalowych przed wbudowaniem powinny być sprawdzone następujące cechy: -wymiary elementów i ich części składowych; -wymiary gotowego elementu i jego kształt; -prawidłowość wykonanych połączeń, oraz rozstaw otworów na śruby, średnice otworów; -dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach płaszczyznach; -oczyszczenie wyrobu z brudu, zaoliwień i innych zanieczyszczeń; -zabezpieczenie wyrobu przed korozją; -zgodność z dokumentacją 
	Odbiór robót 

	7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
	7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 
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	7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót montażowych okien i drzwi 
	Powierzchnię okien i drzwi oblicza się w metrach kwadratowych: 
	• w świetle ościeżnic, a w przypadku braku ościeżnic w świetle zakrywanych otworów. 
	8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
	8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
	Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegającymi zakryciu są mocowanie ościeżnicy na całym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnętrzne, wewnętrzne) szczeliny między oknem a ościeżem. Odbiór tych prac musi być dokonany w trakcie montażu okien i drzwi. 
	W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badań porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikacji. 
	Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać zamocowanie, uszczelnienie i izolację okna lub drzwi za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac (obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, otynkowanie ościeży, montaż listew maskujących). 
	Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny prace ulegające zakryciu nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania. 
	Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
	8.3. Odbiór częściowy 
	Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
	Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
	Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
	Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót ( jeżeli umowa taką formę przewiduje). 
	8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
	Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
	Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
	-dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
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	-szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, -dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, -dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
	wyrobów budowlanych, -protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, -protokoły odbiorów częściowych, -karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów, -wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy. W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
	zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w 
	dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. Montaż okien i/lub drzwi powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
	Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny okna i/lub drzwi nie powinny być przyjęte. W takim 
	przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: -jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących (np. wskazać na konieczność regulacji okuć), usunąć niezgodności robót montażowych z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić okna i/lub drzwi ponownie do odbioru, 
	-jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, funkcjonalności i trwałości okien i drzwi zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
	-w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do demontażu 
	wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi, zamontowania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
	-ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, -ocenę wyników badań, -wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, -stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania montażu okien i/lub drzwi z zamówieniem. Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
	wykonawcą. 
	8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
	Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
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	Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia prawidłowości otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
	Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
	Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych. 
	9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
	9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
	Rozliczenie montażu okien i/lub drzwi może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
	Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
	9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montażu okien i/lub drzwi 
	Podstawy rozliczenia montażu okien i/lub drzwi stanowią określone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilości wykonanych robót, potwierdzone przez zamawiającego. 
	Ceny jednostkowe montażu okien i/lub drzwi uwzględniają: -przygotowanie stanowiska roboczego, -dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, -obsługę sprzętu, -ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na 
	wysokości do 4 m, od poziomu podłogi lub terenu, -zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, -ocenę i przygotowanie ościeży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej 
	specyfikacji technicznej, 
	-obsadzenie ościeżnic wraz z ich uszczelnieniem wewnętrznym, zewnętrznym oraz wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej połączenia z ościeżem, -obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, -obrobienie progów drzwi, -regulacja skrzydeł i okuć, -obicie ćwierćwałkami lub listwami maskującymi bądź innymi materiałami wykończeniowymi, -usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, -oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających, 
	Table
	TR
	STWIOR dla inwestycji p.n.: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, NISKOPRĄDOWĄ, WOD-KAN, WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. BUDOWA CIĄGU PIESZO – JEZDNEGO ORAZ NAZIEMNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ ZEWNĘTRZNĄ, WEWETRZNĄ: ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ NA DZIAŁCE NR 1/31, OBR. 70 PODGÓRZE PRZY UL. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO 29 W KRAKOWIE 
	strona 147 


	-usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji technicznej -likwidację stanowiska roboczego, 
	-koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. Ceny jednostkowe robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości powyżej 4 m od poziomu ustawienia rusztowań oraz koszty pomostów i barier zabezpieczających.. 
	Ceny jednostkowe nie obejmują podatku VAT. 
	10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1.Normy 
	 
	 
	 
	PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

	 
	 
	PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

	 
	 
	PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 

	 
	 
	PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

	 
	 
	PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 

	 
	 
	PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 

	 
	 
	PN-76/B-13200 Wady szkła i wyrobów szklanych. Podział, nazwy i określenia. 

	 
	 
	PN-88/B-13203 Szkło. Właściwości szkła. Pojęcia i określenia. 

	 
	 
	PN-EN 1096-(1÷4) Szkło w budownictwie. Szkło powlekane. Część 1÷4. 

	 
	 
	 
	PN-EN 12758:2005 Szkło w budownictwie. Oszklenie i izolacyjność od dźwięków powietrznych 

	– Opisy wyrobu oraz określenie właściwości. 

	 
	 
	PN-EN 14449:2005 (U) Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. 


	10.2.Ustawy 
	– 
	– 
	– 
	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

	– 
	– 
	Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami). 

	– 
	– 
	Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami). 


	10.3. Rozporządzenia 
	– 
	– 
	– 
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

	– 
	– 
	– 
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

	zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

	– 
	– 
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami). 

	– 
	– 
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 

	– 
	– 
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

	– 
	– 
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
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	– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki. – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z późn. zmianami). 
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	ST.01.09.00 ŚCIANY I OBUDOWY Z PŁYT GK 
	ST.01.09.00 ŚCIANY I OBUDOWY Z PŁYT GK 


	Kod CPV 45410000-4 
	Kod CPV 45410000-4 
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	1. WSTĘP 
	1.1. Przedmiot SST 
	Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścian z płyt GK w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 
	1.2. Zakres stosowania SST 
	Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
	Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
	1.3. Zakres robót objętych SST. 
	Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo kartonowych oraz innych ścianek systemowych 
	2. MATERIAŁY 
	2.1. Wymagania ogólne 
	Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 
	2.2. Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych Tablica 1 
	GKFI wodo-i ognioodporna 06 
	Lp. Wymagania GKB zwykła GKF ognioodporna GKBI wodoodporna 01 02 03 04 05 Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi Przyczepność kartonu do rdzenia gipsowego karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie powodując odklejania się od rdzenia 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >18±0,5 1200 (+0; -5,0) 
	Wymiary i tolerancje [mm] grubość szerokość długość 
	[2000x3000] (+0; -6) 
	prostopadłość 
	różnica w długości przekątnych <5 
	Masa 1mpłyty o grubości 
	2 

	9,5 
	<9,5 
	-
	-
	-
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	[kg] 12,5 <12,5 11,0 -13,0 <12,5 
	11 -13,0 
	-
	>20 <10 
	>20 <10 
	13,5 -15,0 

	15,0 <15,0 13,5 -16,0 <15,0 
	>18,0 <18,0 16,0 -19,0 -Wilgotność [%] <10,0 Trwałość struktury przy opalaniu [min.] ->20 -Nasiąkliwość [%] --<10 Oznakowanie napis na tylnej stronie płyty nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN ..................... ; data produkcji kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona PRÓBA ZGINANIA Obciążenie niszczące [N] Ugięcie [mm] prostopadle do kierunku włókien kartonu równolegle do kierunku włókien kartonu prostopadle do kierunku włó
	Tabela 2 
	Grubość nominalna płyty gipsowej [mm] Odległość podpór l [mm] 
	3. SPRZĘT 
	3.1. 
	3.1. 
	3.1. 
	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3 

	4. 
	4. 
	TRANSPORT 


	4.1. 
	4.1. 
	4.1. 
	Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4 

	5. 
	5. 
	WYKONANIE ROBÓT 


	5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5 
	5.2. Warunki przystąpienia do robót 
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	– 
	– 
	– 
	Przed przystąpieniem do wykonywania ścianek i okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

	– 
	– 
	Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

	– 
	– 
	Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 

	– 
	– 
	Ścianki, okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 

	– 
	– 
	Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 


	5.3 Montaż ścianek systemowych 
	Odbiór montażu konstrukcji: -sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatności do zastosowania w systemie -sprawdzenie rozstawu profili i elementów mocujących (wg zaleceń dostawcy systemu / zwykle: kołek 
	rozporowy lub dybel; średnica i długość w zależności od podłoża; min 6x40 w maksymalnym rozstawie co 1000mm). -sprawdzenie pochodzenia i poprawności ułożenia taśmy uszczelniającej; Odbiór montażu izolacji: -sprawdzenie rodzaju wełny -sprawdzenie dokładności ułożenia – wypełnienia profili słupkowych i profili poziomych Odbiór montażu płyt gipsowo-kartonowych -sprawdzenie typu zastosowanych płyt -sprawdzenie rodzaju i rozstawu łączników mocujących płyty do konstrukcji 
	-sprawdzenie poprawności ułożenia płyt oraz zachowania dystansu względem podłogi i stropu -sprawdzenie przygotowania krawędzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie ciętych krawędzi nieobłożonych kartonem 
	-sprawdzenie rodzaju użytej taśmy zbrojącej i jej umiejscowienie w spoinie -sprawdzenie rodzaju użytej masy szpachlowej i ilości warstw 
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6 
	6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
	6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”. 
	W szczególności powinna być oceniana: 
	Table
	TR
	STWIOR dla inwestycji p.n.: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, NISKOPRĄDOWĄ, WOD-KAN, WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. BUDOWA CIĄGU PIESZO – JEZDNEGO ORAZ NAZIEMNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ ZEWNĘTRZNĄ, WEWETRZNĄ: ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ NA DZIAŁCE NR 1/31, OBR. 70 PODGÓRZE PRZY UL. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO 29 W KRAKOWIE 
	strona 153 


	– 
	– 
	– 
	równość powierzchni płyt, 

	– 
	– 
	narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

	– 
	– 
	wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 

	– 
	– 
	wilgotność i nasiąkliwość, – obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 


	6.2.2. 
	6.2.2. 
	6.2.2. 
	Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

	7. 
	7. 
	OBMIAR ROBÓT 


	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7 
	7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
	Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
	Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
	Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m. 
	2

	7.3. Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
	7.4. 
	7.4. 
	7.4. 
	W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej wielkości obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze 

	8. 
	8. 
	ODBIÓR ROBÓT 


	8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8 
	82 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą 
	8.3. 
	8.3. 
	8.3. 
	Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki 

	9. 
	9. 
	PODSTAWA PŁATNOŚCI 


	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 9 
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE 10.1.Normy PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
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	PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
	PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
	zarządzania systemami zapewnienia jakości. 10.2.Inne dokumenty i instrukcje Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów 
	podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy – BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73, 28-400 
	Pińczów. Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” – wydanie IV – Kraków 1996r. 
	Table
	TR
	STWIOR dla inwestycji p.n.: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, NISKOPRĄDOWĄ, WOD-KAN, WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. BUDOWA CIĄGU PIESZO – JEZDNEGO ORAZ NAZIEMNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ ZEWNĘTRZNĄ, WEWETRZNĄ: ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ NA DZIAŁCE NR 1/31, OBR. 70 PODGÓRZE PRZY UL. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO 29 W KRAKOWIE 
	strona 155 


	ST.01.10.00 TYNKI WEWNĘTRZNE 
	ST.01.10.00 TYNKI WEWNĘTRZNE 

	kod CPV 45410000-4 Wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych, 
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	1. WSTĘP 
	1.1. Przedmiot SST 
	Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 
	1.2. Zakres stosowania SST 
	Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
	Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
	1.3. Zakres robót objętych SST 
	Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych 
	Na ścianach i sufitach wszędzie piwnic -tam gdzie nie występuje ceramika i sufity podwieszone tynki cementowo-wapienne III kategorii. W pomieszczeniach parteru i piętra -gładzie gipsowe na ścianach i sufitach. 
	1.4. Określenia podstawowe 
	Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
	1.5. 
	1.5. 
	1.5. 
	Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
	w ST B-00.00.00 


	2. 
	2. 
	Materiały 


	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
	Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymagania ogólne” pkt 2. 
	ST B-00.00.00 

	Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
	Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
	Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
	Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”. 
	Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy składników zapraw dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
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	Woda 
	Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
	-

	Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
	Piasek 
	Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.”, a w szczególności: 
	nie zawierać domieszek organicznych 
	mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,51,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
	-

	Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnichśrednioziarnisty odmiany 2. 
	-

	Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
	Cement 
	Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiadać wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego, spełniającego wymagania normy PN-88/B-30000. Cement powinien być dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08 i składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach. 
	Wapno suchogaszone 
	Wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno spełniać wymagania normy PN-69/B-30302. W celu dogaszania niezgaszonych cząstek wapna wskazane jest zarobić wapno hydratyzowane na 24 do 36 godzin przed jego użyciem. Wapno należy przechowywać w suchych, szczelnych magazynach 
	Tynki wewnętrzne 
	Tynki wewnętrzne 

	Przewiduje się tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat. IV i kat. III. W miejscach przeznaczonych do obłożenia glazurą wykonać tynki cementowo-wapienne kat. III. Przed przystąpieniem do tynkowania należy wykonać instalacje podtynkowe. W miejscach, w których instalacje są widoczne na zewnątrz, należy wykonać obudowy z dwóch warstw płyt gipsowo-kartonowych. Narożniki ścian i krawędzie wzmacniać kątowymi profilami stalowymi zatapianymi w tynku oraz profilami dylatacyjnymi. 
	Powierzchnię wytynkowaną sufitów należy obwodowo frezować pasem ciągłym o szerokości 5 mm i gł. 5 mm 
	Uwaga: 
	Materiały zastosowane do wbudowania powinny być sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniająca ognia NRO. Dopuszczalne jest stosowanie innych preparatów i materiałów, niż użyte w projekcie, o podobnych właściwościach, spełniających wymagania projektowe, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania oraz posiadających wymagane prawem aprobaty. 
	3. 
	3. 
	3. 
	3. 
	Sprzęt Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano „Wymagania ogólne” pkt 3. 
	w ST.00.00.00 


	Wykonawca przystępujący do wykonywania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw, przenośnych zbiorników na wodę. 

	4. 
	4. 
	Transport 
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	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano „Wymagania ogólne” pkt 4 
	w ST B-00.00.00 

	4.2. Transport materiałów 
	Transport cementy i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
	Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
	Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem. 
	Materiał na okładziny ścian powinny być podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami. 
	5. Wykonanie robót 
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano „Wymagania ogólne” pkt 5. 
	w ST.00.00.00 

	5.2. Warunki przystąpienia do robót 
	Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
	Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 m-cy po zakończeniu stanu surowego. 
	Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0C. 
	o
	o

	W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
	W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
	Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p.3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
	Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.3.1.1. 
	Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B – 10100 p. 3.3.2. 
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	Przygotowanie podłoża Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
	głębokości 5-10 mm. 
	Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
	5.4 Wykonanie tynków zwykłych Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno-i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi 
	w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
	Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. Tynki zwykłe kategorii III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. Tynk trójwarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy 
	wykonywać według pasów i listew kierunkowych. 
	Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonywania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne : tynków nie narażonych na 
	zawilgocenie-w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2 
	6. Kontrola jakości robót 
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano „Wymagania ogólne” pkt 6. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna, oraz kruszyw 
	w ST.00.00.00 

	przeznaczonych do wykonywania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
	Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. Przy odbiorze na budowie materiałów ceramicznych do okładzin należy dokonać: -sprawdzenia zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem -próby doraźnej przez oględziny, opukanie i mierzenie: wymiarów i kształtu płytek, liczby szczerb i pęknięć, 
	odporności na uderzenia. 
	W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy je poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). Dopuszczalne usterki dla tynków zwykłych 
	Tablica 1. Dopuszczalne usterki tynków zwykłych (wg PN-70/B-10100) 
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	TR
	NAZIEMNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ ZEWNĘTRZNĄ, WEWETRZNĄ: 

	TR
	ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ NA DZIAŁCE NR 1/31, 

	TR
	OBR. 70 PODGÓRZE PRZY UL. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO 29 W KRAKOWIE 


	Kategoria tynku II III 
	Kategoria tynku II III 
	Kategoria tynku II III 
	Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi linii prostej Nie większe niż 4 mm i w liczbie nie większej niż 3 szt. na całej długości łaty kontrolnej (2 m) Nie większe niż 3 mm na całej długości łaty kontrolnej (2 m) 
	Dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku pionowego Nie większe niż 3 mm na 1 m Nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości 
	Dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku poziomego Nie większe niż 4 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 10 mm dla całej powierzchni ograniczonej pionowymi przegrodami Nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm dla całej powierzchni ograniczonej pionowymi przegrodami 
	Dopuszczalne odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji Nie większe niż 4 mm na 1 m Nie większe niż 3 mm na 1 m 

	IV 
	IV 
	Nie większe niż 2 mm na całej długości łaty kontrolnej (2 m) 
	Nie większe niż 1,5 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach powyżej3,5 m wysokości 
	Nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm dla całej powierzchni ograniczonej pionowymi przegrodami 


	Gładzie z gipsu tynkarskiego powinny być wykonane z dokładnością taką jak tynki tradycyjne zwykłe IV kategorii. 
	7. Obmiar robót 
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 7. 
	ST.00.00.00 

	7.2. Jednostka i zasady obmiarowania Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 
	wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię tynków stropów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 
	płaszczyznę poziomą. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m. Powierzchnię okładzin ceramicznych oblicza się w m. 
	2
	2
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	8. Odbiór robót 
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8. 
	ST.00.00.00 

	8.2 Odbiór podłoża i tynków 
	Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
	jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały wyniki pozytywne. Jeżeli choć jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
	tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii,w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe. 
	Dopuszczalne usterki tynków zwykłych podane są w tablicy 1 w punkcie 6. Niedopuszczalne są następujące wady: 
	a) 
	a) 
	a) 
	trwałe zacieki 

	b) 
	b) 
	wykwity 

	c) 
	c) 
	wypryski i spęcznienia 

	d) 
	d) 
	pęknięcia 

	e) 
	e) 
	widoczne miejscowe nierówności wynikające z techniki wykonania tynku 


	Odbiór podłoża pod płytki ceramiczne Wg płytek posadzkowych 
	9. Podstawa płatności 
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano „Wymagania ogólne” pkt 9. 
	w ST.00.00.00 

	9.2. Cena jednostkowa 
	Tynki wewnętrzne 
	Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiałów i sprzętu, obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, ustawienie i obsługę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, przygotowanie podłoża, umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, wykonanie tynków, reperacja tynków po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek mat
	Okładziny ścian 
	Okładziny ścian 
	Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie podłoża, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiałów i sprzętu, moczenie i docinanie płytek, wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, oczyszczenia miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
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	10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
	10.1 Normy PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. PN-B-30020:1999 Wapno. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku. PN-ISO-9000 Inne dokumenty i instrukcje Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych-Część B-Roboty 
	„Tynki”, wydane przez ITB – Warszawa 2003 r. 
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	ST.01.11.00 POSADZKI 
	ST.01.11.00 POSADZKI 

	kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
	Table
	TR
	STWIOR dla inwestycji p.n.: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, NISKOPRĄDOWĄ, WOD-KAN, WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. BUDOWA CIĄGU PIESZO – JEZDNEGO ORAZ NAZIEMNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ ZEWNĘTRZNĄ, WEWETRZNĄ: ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ NA DZIAŁCE NR 1/31, OBR. 70 PODGÓRZE PRZY UL. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO 29 W KRAKOWIE 
	strona 164 


	1. WSTĘP 
	1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 
	1.2. Zakres stosowania SST Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnie
	1.3 Zakres robót objętych specyfikacją Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie warstw posadzkowych oraz wykończenia posadzek w obiekcie przetargowym 
	1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w „Wymagania ogólne” pkt 1.4 Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty posadzkowe i okładzinowe z płytek. Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów powierzchni podłoża. Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszc
	ST.00.00.00 (kod 45000000-01) 

	1.5. 
	1.5. 
	1.5. 
	Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

	2. 
	2. 
	MATERIAŁY 


	2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
	Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w „Wymagania ogólne” pkt 2. 
	ST.00.00.00 

	2.2. Właściwości materiałów 
	Wszystkie posadzki, projektowanego budynku posiadają poziome warstwy styropianu oraz przeciwwilgociowe zaprojektowane pod warstwą wylewki betonowej. Parametry i układ warstw posadzki należy stosować zgodnie z rysunkami detali Projektu Wykonawczego Architektury. Izolacje pod wylewką posadzek muszą być wykonywane razem z podkładem betonowym posadzek zgodnie z instrukcją producenta. Ułożona warstwa izolacji powinna być chroniona w czasie dalszych robót przed uszkodzeniami, a dodatkowo izolacje z materiałów nas
	Wylewki betonowe zbrojone 
	Wylewki betonowe zbrojone 

	Pod pojęciem posadzki betonowej w niniejszej dokumentacji należy rozumieć wszelkie podłoża betonowe (lub z betonu zbrojonego) będące posadzką lub podkładem pod warstwę wykończeniową podłogi w danym pomieszczeniu. Wszystkie rozwiązania zakładają typowe lub wzorcowe rozwiązania konstrukcji podłóg zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki budowlanej. W obiekcie przewidziano wylewki pod materiałami wykończeniowymi o grubościach min. 45mm. Zastosowano zbrojenie rozproszone . 
	Zastosowanie: 

	Właściwości: 
	Właściwości: 

	Jastrych cementowy 
	Posadzka cementowa zaprawa do tradycyjnych wylewek wytrzymałość na ściskanie ≥ 30 N/mm2 Gęstość nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,75kg / dm3 Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu) ok. 2,0kg / dm3 Gęstość w stanie suchym (po związaniu) ok. 2,15kg / dm3 Proporcje mieszania woda/zaprawa ok. 0,08 ÷ 0,15 l/ 1kg 
	ok. 2,00 ÷ 3,75 l/ 25kg Min./max grubość wylewki 20mm / 80mm 
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	Maksymalna średnica kruszywa 
	Maksymalna średnica kruszywa 
	Maksymalna średnica kruszywa 
	3,0mm 

	Zmiany liniowe 
	Zmiany liniowe 
	< 0,08% 

	Skurcz 
	Skurcz 
	≤ 0,5% 

	Cement wg normy PN-EN 191:2002 
	Cement wg normy PN-EN 191:2002 


	Kruszywo do posadzek cementowych i betonowych 
	W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren wynoszą przy grubości warstw 2,5cm – 10mm, 3,5cm – 16mm. 
	Termoizolacja/ Izolacja akustyczna podłoga 
	Termoizolacja/ Izolacja akustyczna podłoga 

	IZOLACJA AKUSTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ 
	Folia budowlana izolacyjna 0,30mm 
	Folia budowlana izolacyjna 0,30mm 

	Folia budowlana izolacyjna -polietylen niskiej gęstości (LD-PE) -stosowana w budownictwie, obiektach hydrotechnicznych, ogrodnictwie i wielu innych dziedzinach. 
	-

	Znajduje zastosowanie przy wykonywaniu: 
	-warstwy przeciwwilgociowej pod posadzki, podłogi, wylewki, itp., -warstwy ochronnej zabezpieczającej przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej, 
	2.4 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek 
	Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
	– 
	– 
	– 
	są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

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

	– 
	– 
	spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

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

	– 
	– 
	spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), Niedopuszczalne jest stosowanie do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek materiałów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 


	2.5.Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych 
	Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyże
	3. SPRZĘT 
	3.1 
	3.1 
	3.1 
	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 

	4. 
	4. 
	4. 
	TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu 

	Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez producentów. 

	5. 
	5. 
	WYKONANIE ROBÓT 
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	5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
	5.2 Wylewki betonowe, jastrych -Wszystkie szczeliny przeciwskurczowe i izolacyjne powinny być wyznaczone zgodnie z Projektem Wykonawczym -Należy sprawdzić zgodność budowy podłoża wykonanego pod wylewka betonową z Projektem Wykonawczym -Należy zapewnić odpowiednią jakość materiałów użytych do wylewek betonowych: 
	Warunki przystąpienia do robót: 

	-Należy wykonać szczeliny dylatacyjne, stosowane dla oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji budynku (ścian, słupów itp.) oraz w miejscach zmiany grubości podkładu, w miejscach styków różnej konstrukcji i różnej nawierzchni podłóg a także w miejscach oddzielających fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach. Warstwa dylatacyjna w konstrukcji podłogi stanowi jednocześnie szczelinę dylatacyjną. -Należy wykonać szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie betonowym jako nacięcia o głębokości równe
	Wykonanie robót: 

	– ½ grubości wylewki. Powinny one dzielić podłogi na pola o powierzchni nie większej niż 36 m² przy długości boku prostokąta max 6m. -W pomieszczeniach 01/20, 01/21, 01/22 należy stosować beton B25 z wykończeniem niepylnym; zatarty na gładko z zabezpieczeniem impregnatem. -We wszystkich wylewkach stosujemy zbrojenie rozproszone. Włókna do betonu stanowią system mikrozbrojenia do betonu złożony z fibrylowanych włókien wykonanych ze 100% czystego polipropylenu. Włókna należy dodawać w ilości 0,9 kg/m3 klasycz
	-odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy -sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa) -sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki (tolerancje wymiarowe) -sprawdzenie grubości warstw posadzkowych 
	Odbiór robót: 

	5.3. Izolacje akustyczne Wymagania dotyczące wykonania: 
	• 
	• 
	• 
	przed ułożeniem izolacji, ściany i sufit pomieszczenia powinny być otynkowane; 

	• 
	• 
	powierzchnia stropu powinna być równa, ewentualne występujące resztki zaprawy i betonu należy usunąć; 

	• 
	• 
	nierówności powierzchni wymagają wykonania warstwy wyrównawczej; 

	• 
	• 
	płyty styropianowe elastyczne należy układać na stropie tak, aby ściśle do siebie przylegały. Złącza płyt powinny być mijankowo przesunięte. Przy ścianach i innych elementach budowlanych np. ościeżnicach, przewodach rurowych należy zastosować pionowe pasy brzegowe. Muszą one sięgać od płaszczyzny podkładu (płyty stropowej) do górnej części warstwy podłogi; 

	• 
	• 
	przy łącznym stosowaniu płyt do tłumienia odgłosów kroków i płyt termoizolacyjnych, płyty tłumiące układa się jako pierwsze jako warstwę termoizolacyjną należy stosować płyty odmiany M-30; 

	• 
	• 
	na styropianie należy wykonać izolację z folii PE gr. 0,2 mm, przed wykonywaniem wylewki cementowej; 

	• 
	• 
	skrajne pasy izolacyjne należy zabezpieczyć przed przesunięciem przy nakładaniu warstwy wylewki cementowej. 


	5.4 Paroizolacja Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające obciążenia. W przypadku kładzenia paroizolacji na powierzchnie betonowe, podkład pod izolację powinien być równy (bez wgłębień, wypukłości, pęknięć), czysty, odtłuszczony, odpylony. Folia polietylen owa mocowana jest do podłoża za pomocą łączników mechanicznych. Stosowanie łączników mechanicznych przy mocowaniu membrany nie pociąga za sobą uszkodzenia ułożonej już membrany. Przy łączeniu folii paroiz
	5.5 
	5.5 
	5.5 
	5.5 
	Izolacje wodochronne w pomieszczeniach mokrych Aby folia w płynie mogła prawidłowo spełniać swoją funkcję, należy dobrze przygotować podłoże. Powinno być ono równe, czyste i pozbawione pyłów. Aplikacja folii w płynie może być przeprowadzana za pomocą wałka malarskiego lub też pędzla. Izolację folią należy wykonać w dwóch warstwach. Świeżo wykonane powierzchnie np. tynku lub posadzki mogą być uszczelnione po minimum 28 dniach od czasu ich wykonania. 

	Nie stosować na podłożach narażonych na działanie wody pod ciśnieniem (np. baseny). Powierzchnie pokryte folią, do momentu nałożenia płytek, chronić przed działaniem wody i uszkodzeniami mechanicznymi. 

	6. 
	6. 
	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. Wyniki kontroli materiałów i wykonania posadzek powinny być 

	7. 
	7. 
	OBMIAR ROBÓT Jednostką obmiarową jest m. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 8.ODBIÓR ROBÓT 
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	8.1. 
	8.1. 
	8.1. 
	Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. Odbiór materiałów i robót – powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i robót powinn

	9. 
	9. 
	Podstawa płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w p. „Wymagania ogólne” pkt 9. Płaci się za ustaloną ilość mpowierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
	2 


	10. 
	10. 
	PRZEPISY ZWIĄZANE 


	10.1. Normy 
	10.1. Normy 
	10.1. Normy 

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

	użytku. 
	użytku. 

	PN-EN 13139:2003 
	PN-EN 13139:2003 
	Kruszywa do zaprawy 


	PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. EN ISO 9001, 14001 AT-15-2709/99 Żywiczne zestawy posadzkowe PN-88/B-04120 Kamień budowlany. Podział, pojęcia podstawowe, nazwy i określenia PN-B-11203:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne; Płyty do okładzin pionowych zewnętrznych i wewnętrznych EN 1469 Płyty okładzinowe. Wymagania EN 12058 Płyty posadzkowe i schodowe. Wymagania PN-EN 12004:2008 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. PN-EN 13888:2010 Zaprawy do
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	EN 13813:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i wymagania. EN 998-1:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Cz.1: Zaprawa tynkarska. EN 1504-2:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Systemy ochrony powierzchniowej betonu. EN 14891:2013 Wyroby nie przepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane klejami. Wymagania, metody badań, ocena zgodności
	10.2. Rozporządzenia i Ustawy 
	– 
	– 
	– 
	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z poźn. zm.). 

	– 
	– 
	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655). 

	– 
	– 
	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

	– 
	– 
	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

	– 
	– 
	Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z poźn. zm.). 

	– 
	– 
	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z poźn. zm.). 

	– 
	– 
	Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z poźn. zm.). -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z poźn. zm.) 

	– 
	– 
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

	– 
	– 
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

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

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

	– 
	– 
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

	– 
	– 
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z poźn. zm.). 

	– 
	– 
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z poźn. zm.). 

	– 
	– 
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z poźn. zm.). 


	10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
	– 
	– 
	– 
	Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

	– 
	– 
	Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. -obowiązujące normy unijne lub krajowe zgodne z technologią robót 
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	ST.01.12.00 POSADZKI EPOKSYDOWE 
	ST.01.12.00 POSADZKI EPOKSYDOWE 

	kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
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	1. WSTĘP 
	1.1. Przedmiot SST 
	Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 
	1.2. Zakres stosowania SST 
	Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
	Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
	1.3. Zakres robót objętych ST 
	Specyfikacja dotyczy wykonania posadzki przemysłowej (warstwy użytkowej podłogi) wykonanej z zastosowaniem żywic syntetycznych na spoiwie epoksydowym. W skład zestawu wchodzi zwykle: 
	-Kompozycja gruntująca (gruntownik), 
	-Kompozycja podstawowa, 
	-Kompozycja wykańczająca. 
	Specyfikacja definiuje wymagania w zakresie robót przygotowawczych podłoża oraz wymagania dotyczące wykonania i odbiorów robót podstawowych. Specyfikacja ta nie dotyczy wykonania innych elementów konstrukcji podłogi, tj. warstwy przerywającej podciąganie kapilarne, warstwy ochronnej i betonu podkładowego -dla podłóg na gruncie lub na konstrukcji stropu, hydroizolacji, termoizolacji, warstwy ochronnej i betonu nośnego. Roboty te ujęte są w odrębnych specyfikacjach technicznych. 
	1.4. Określenia podstawowe i definicje 
	Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, p. 1.4. Podłoże -element konstrukcji budynku, na którym wykonana jest podłoga. 
	Podłoga -wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane właściwości użytkowe. Konstrukcja podłogi -układ warstw złożony z podłoża, warstw hydroizolacyjnych i paroizolacyjnych, izolacji termicznej i akustycznej, warstw ochronnych, warstw nośnych (beton, jastrychy), dobranych w sposób zależny od obciążeń i rodzaju pomieszczenia. 
	Posadzka -warstwa użytkowa (wierzchnia) podłogi. 
	Posadzka z żywic syntetycznych -warstwa użytkowa podłogi wykonana z kompozycji zawierającej spoiwo (żywicę epoksydową lub/i poliuretanową), utwardzacz, wypełniacze, pigmenty i dodatki. Posadzka chemoodporna -posadzka wykonana z materiałów odpornych na działanie chemikaliów i 
	agresywnych mediów, chroniąca konstrukcję podłogi przed ich oddziaływaniem. Posadzka powłokowa -sztywna lub elastyczna warstwa użytkowa podłogi o grubości ok. 0,5 mm, wykonywana z jedno-lub dwuskładnikowej kompozycji żywicznej. 
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	Posadzka wylewana -sztywna lub elastyczna warstwa użytkowa podłogi o grubości rzędu 1-4 mm, wykonywana z dwu-lub trójskładnikowej kompozycji żywicznej. 
	Posadzka szpachlowa -użytkowa podłogi o grubości 3-25 mm, wykonywana z dwu-lub trójskładnikowej kompozycji żywicznej. 
	Posadzka cienkowarstwowa -sztywna lub elastyczna warstwa użytkowa podłogi o grubości rzędu 0,5-1 mm. 
	Posadzka grubowarstwowa -sztywna lub elastyczna warstwa użytkowa podłogi o grubości rzędu 1,5-3 mm. 
	Posadzka antypoślizgowa -sztywna lub elastyczna warstwa użytkowa podłogi ze zdefiniowaną klasą antypoślizgowości wg DIN 51130 :2004-06 „Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft; Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr; Begehungsverfahren;Schiefe Ebene” („Badanie wykładzin podłogowych. Oznaczenie właściwości przeciwpoślizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie robocze o podwyższonym zagrożeniu poślizgowym). 
	Klasa antypoślizgowości -struktura wierzchniej warstwy, przy której, przy nachyleniu pod odpowiednim kątem noga w typowym obuwiu roboczym nie poślizgnie się. Klasy antypoślizgowości wg DIN 51130 : 2004-06 „Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft; Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr; Begehungsverfahren;Schiefe Ebene” („Badanie wykładzin podłogowych. Oznaczenie właściwości przeciwpoślizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie robocze o podwyższonym zagrożeniu poś
	Kompozycja gruntująca (gruntownik, środek gruntujący) -jedno-lub dwuskładnikowa kompozycja żywiczna służąca do powierzchniowego wzmocnienia podkładu. 
	Kompozycja podstawowa -jedno-lub wieloskładnikowa kompozycja żywiczna nadająca posadzce wymaganą odporność chemiczną i parametry wytrzymałościowe. 
	Kompozycja wykańczająca -jedno-lub dwuskładnikowa kompozycja żywiczna, nakładana na kompozycję podstawową w celu nadania jej szczególnych właściwości np. odporności na promieniowanie UV czy stanowiąca warstwę dekoracyjną. Może stanowić warstwę wierzchnią przy wykonywaniu posadzek antypoślizgowych. 
	Podkład betonowy -warstwa konstrukcyjna podłogi, na której wykonuje się posadzkę żywiczną. 
	Przestrzeń wypełnienia -parametr mówiący o zdolności powierzchni posadzki do gromadzenia zanieczyszczeń, zarówno ciekłych jak i stałych, w sposób nie powodujący niebezpieczeństwa poślizgu, realizowany poprzez uzyskanie wolnej przestrzeni pomiędzy najniższym a najwyższym punktem warstwy użytkowej posadzki. Wytyczne „Fussboeden In Arbeitsraumen und Arbeitsbereichen mit erhoehter Rutschgefahr ZH 1/571, IV.1989 rozróżniają cztery klasy przestrzeni wypełnienia: V4, V6, V8 i V10 (liczba mówi o objętości dostępnej
	3 
	2 

	Dylatacje -szczeliny pozwalające na wzajemne przemieszczenia pól podkładu lub podłogi/konstrukcji podłogi w stosunku do otaczającej konstrukcji. 
	Ciężki transport (ruch ciężki i duży) – wg ZUAT-15/VIII.09/2003 – Zestawy wyrobów do wykonywania posadzek żywicznych – pojazdy na kołach ogumionych o nacisku na oś powyżej 50 kN, pojazdy na kołach twardych o nacisku na oś powyżej 6 kN. 
	Średni transport (ruch średni) – wg ZUAT-15/VIII.09/2003 – Zestawy wyrobów do wykonywania posadzek żywicznych – pojazdy na kołach ogumionych o nacisku na oś poniżej 50 kN, niewielkie obciążenia dynamiczne. 
	Lekki transport (ruch lekki) – ZUAT-15/VIII.09/2003 – Zestawy wyrobów do wykonywania posadzek żywicznych – pojazdy na kołach ogumionych o nacisku na oś do 20 kN oraz ruch pieszy. 
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	Środowisko agresywne – środowisko powodujące niszczenie betonu lub żelbetu PN-EN 206-1:2003 Beton – 
	Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. Agresywne środowisko ciekłe – środowisko, którego oddziaływanie jest określone składem i właściwościami jego stanu ciekłego. 
	Stopień agresywności środowiska – techniczna ocena intensywności agresywnego oddziaływania środowiska na zmianę właściwości technicznych. 
	Stałe oddziaływanie środowiska agresywnego – oddziaływanie środowiska agresywnego w sposób stały. Okresowe oddziaływanie środowiska agresywnego – oddziaływanie środowiska agresywnego w sposób okresowy lub cykliczny. 
	Żywotność (czas obrabialności, czas obróbki) – maksymalny czas, w jakim kompozycja żywiczna może być 
	użyta po zarobieniu. Kit – wyrób w postaci nieprofilowanej, który umieszczony w szczelinie uszczelnia ja przylegając do właściwych powierzchni wewnątrz szczeliny. 
	Oczyszczanie strumieniowe – usuwanie materiału podłoża betonowego do maksymalnej głębokości 2 mm. Oczyszczanie strumieniowo-ścierne – oczyszczanie strumieniem powietrza z dodatkiem materiału ściernego. Usuwanie mechaniczne – usuwanie podłoża przez młotkowanie lub ścieranie. Nieselektywne oczyszczanie hydrodynamiczne – usuwanie betonu do wybranej głębokości z użyciem wody 
	pod wysokim ciśnieniem. 
	Selektywne oczyszczanie hydrodynamiczne – usuwanie uszkodzonego betonu z pozostawieniem betonu nieuszkodzonego o wybranej wytrzymałości z użyciem wody pod wysokim ciśnieniem. Oczyszczanie strumieniem wody – oczyszczanie strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem z dodatkiem lub 
	bez dodatku materiału ściernego. 
	Wilgotność masowa – wyrażony w % stosunek masy wilgoci znajdującej się w materiale do masy materiału suchego. Wilgotność względna powietrza – stosunek ciśnienia cząstkowego pary zawartej w powietrzu do ciśnienia pary 
	wodnej nasyconej przy tej samej temperaturze i ciśnieniu powietrza. Punkt rosy – temperatura, przy której powietrze o określonej zawartości pary wodnej osiągnie stan nasycenia. 
	1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 
	1.7. Dokumentacja wykonania posadzek z żywic poliuretanowych i/lub epoksydowych 
	Dokumentacja wykonania posadzek żywicznych stanowi część składową dokumentacji budowy, której wykaz oraz podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. 
	2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
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	Materiały wchodzące w skład systemu posadzek żywicznych i będące w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny mieć: 
	-oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
	-oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo 
	-deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską. 
	Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatności do użytkowania). 
	2.2. Rodzaje materiałów 
	Wszystkie materiały zastosowane do wykonania posadzki żywicznej powinny być rozwiązaniami systemowymi i powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach technicznych itp.) 
	2.2.1. Podłoże 
	Podłożem pod posadzkę żywiczną może być: 
	-beton klasy C20/25 wg PN-EN 206-1:2003 Beton -Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność, 
	-jastrych cementowy klasy CT-C25-F4 wg PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -Materiały -Właściwości i wymagania, 
	-jastrych epoksydowy wg PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania Materiały -Właściwości i wymagania (parametry określa producent systemu żywic), 
	-

	-zaprawa naprawcza np. typu PCC z systemów naprawy konstrukcji betonowych i żelbetowych klasyfikowana przynajmniej jako R3 zgodnie z PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności -Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne -lub zgodne z innymi dokumentami odniesienia (aprobata ITB, aprobata IBDiM) o wytrzymałości na ściskanie przynajmniej 25 MPa. 
	Cementowe podłoże powinno być wysezonowane przez minimum 28 dni. Jeżeli podkład jest wykonywany z suchych zapraw (np. szybkowiążących), producent może dopuścić wykonywanie pokryć żywicznych po krótszym okresie sezonowania. 
	Wilgotność cementowego podłoża (masowa) nie może być większa niż 4%. Podłoże musi być zabezpieczone izolacją przeciwwilgociową i/lub paroizolacją. 
	Powyższe parametry należy zawsze skonfrontować z wymaganiami producenta systemu. W zależności od dodatkowych obciążeń mechanicznych parametry te mogą ulec podwyższeniu, również w szczególnych przypadkach producent systemu lub projektant może dopuścić stosowanie posadzki żywicznej na podłożu o niższych parametrach wytrzymałościowych. 
	2.2.2. Kompozycja żywiczna 
	2.2.2. Kompozycja żywiczna 
	A. Zestawienie najważniejszych wymagań i właściwości technicznych wyrobów przeznaczonych do wykonywania posadzek żywicznych według ZUAT-15/VIII.09/2003 -Zestawy wyrobów do wykonywania posadzek żywicznych podano w punktach 2.2.2.1-2.2.2.3: 
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	2.2.2.1. Cechy identyfikacyjne 
	Właściwości 
	Właściwości 
	Właściwości 
	Wymagania 

	Gęstość [g/cm3] • składnik żywiczny • utwardzacz 
	Gęstość [g/cm3] • składnik żywiczny • utwardzacz 
	Wartość deklarowana ± 5% 

	Lepkość [sek] • składnika żywicznego • utwardzacza 
	Lepkość [sek] • składnika żywicznego • utwardzacza 
	Wartość deklarowana ± 5% 


	2.2.2.2. Najważniejsze właściwości techniczne w stanie nieutwardzonym 
	Właściwości 
	Właściwości 
	Właściwości 
	Posadzka typu Posadzka typu Posadzka typu Posadzka typu powłokowego wylewanego szpachlowego elastycznego 

	Gęstość kompozycji po zmieszaniu składników [g/cm3] 
	Gęstość kompozycji po zmieszaniu składników [g/cm3] 
	Wartość deklarowana ± 5% 

	Lepkość kompozycji po zmieszaniu składników [sek] 
	Lepkość kompozycji po zmieszaniu składników [sek] 
	Wartość deklarowana ± 5%* 

	Żywotność kompozycji [min] 
	Żywotność kompozycji [min] 
	Wartość deklarowana ± 5% 

	Czas utwardzania (koniec) [min] 
	Czas utwardzania (koniec) [min] 
	≤ 480 

	Czas schnięcia do uzyskania 3° wyschnięcia [min] 
	Czas schnięcia do uzyskania 3° wyschnięcia [min] 
	≤ 200 Nie określa się 

	Zawartość substancji lotnych w składniku żywicznym i utwardzaczu** [%] • w temperaturze +23° ± 1°C • w temperaturze +80° ± 1°C 
	Zawartość substancji lotnych w składniku żywicznym i utwardzaczu** [%] • w temperaturze +23° ± 1°C • w temperaturze +80° ± 1°C 
	≤ 1 ≤ 2 


	Skurcz liniowy [%] nie określa się ≤ 0,3 ≤ 0,2 
	* nie dotyczy kompozycji posadzki szpachlowej ** dotyczy kompozycji bezrozpuszczalnikowych -według deklaracji producenta 
	2.2.2.3. Najważniejsze właściwości techniczne kompozycji w stanie utwardzonym 
	Właściwości 
	Właściwości 
	Właściwości 
	Posadzka typu powłokowego 
	Posadzka typu wylewanego 
	Posadzka typu szpachlowego 
	Posadzka typu elastycznego 
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	Wytrzymałość na ściskanie [MPa] • dla lekkiego transportu • dla średniego transportu • dla ciężkiego transportu 
	Wytrzymałość na ściskanie [MPa] • dla lekkiego transportu • dla średniego transportu • dla ciężkiego transportu 
	Wytrzymałość na ściskanie [MPa] • dla lekkiego transportu • dla średniego transportu • dla ciężkiego transportu 
	nie określa się nie określa się nie określa się 
	> 30 > 45 > 50 
	> 30 > 45 > 50 
	nie określa się nie określa się nie określa się 

	Wytrzymałość na zginanie [MPa] • dla lekkiego transportu • dla średniego transportu • dla ciężkiego transportu 
	Wytrzymałość na zginanie [MPa] • dla lekkiego transportu • dla średniego transportu • dla ciężkiego transportu 
	nie określa się nie określa się nie określa się 
	> 20 > 25 > 30 
	> 20 > 25 > 30 
	nie określa się nie określa się nie określa się 

	Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] 
	Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] 
	nie określa się 
	nie określa się 
	nie określa się 
	>12 

	Wydłużenie względne przy rozciąganiu [%] 
	Wydłużenie względne przy rozciąganiu [%] 
	nie określa się 
	nie określa się 
	nie określa się 
	>10 

	Ścieralność • na tarczy Boehmego [cm3/50cm2] • w aparacie Stuttgart [mm] 
	Ścieralność • na tarczy Boehmego [cm3/50cm2] • w aparacie Stuttgart [mm] 
	nie określa się < 0,09 
	< 12 nie określa się 
	< 12 nie określa się 
	nie określa się < 0,09 

	Przyczepność do betonu klasy B-25 [MPa] 
	Przyczepność do betonu klasy B-25 [MPa] 
	> 1,5 
	> 1,5 
	> 1,5 
	> 1,5 

	Odporność na ścieranie udarowe w urządzeniu RS-1 [obr] • dla lekkiego transportu • dla średniego transportu • dla ciężkiego transportu 
	Odporność na ścieranie udarowe w urządzeniu RS-1 [obr] • dla lekkiego transportu • dla średniego transportu • dla ciężkiego transportu 
	nie określa się nie określa się nie określa się 
	800-1500 15003000 3000-5000 
	-

	800-1500 15003000 3000-5000 
	-

	> 1000 1500-2500 nie określa się 

	Współczynnik tarcia kinetycznego (śliskość) • na sucho • po zawilgoceniu • po zaoliwieniu 
	Współczynnik tarcia kinetycznego (śliskość) • na sucho • po zawilgoceniu • po zaoliwieniu 
	> 0,24 > 0,12 > 0,08 
	> 0,24 > 0,12 > 0,08 
	> 0,24 > 0,12 > 0,08 
	> 0,24 > 0,12 > 0,08 

	Nasiąkliwość wodą • wgłębna [%] • powierzchniowa [g/m2] 
	Nasiąkliwość wodą • wgłębna [%] • powierzchniowa [g/m2] 
	< 80 
	< 2 
	< 2 
	< 2 

	Odporność chemiczna określana zmianą masy po 28 dnach zanurzenia w roztworze agresywnym [%] • całkowicie odporne 
	Odporność chemiczna określana zmianą masy po 28 dnach zanurzenia w roztworze agresywnym [%] • całkowicie odporne 
	nie określa się nie określa się nie określa się 
	1-2 2-5 > 5 
	1-2 2-5 > 5 
	1-2 2-5 > 5 
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	• częściowo odporne • nieodporne 
	• częściowo odporne • nieodporne 
	• częściowo odporne • nieodporne 

	Właściwości przeciwpoślizgowe 
	Właściwości przeciwpoślizgowe 
	-> R9 

	Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania płomieni po posadzkach 
	Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania płomieni po posadzkach 
	Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich otoczenie oraz w zależności od przewidywanego zakresu stosowania lub deklarowanej przez producenta klasyfikacji ogniowej. 

	Emisja lotnych związków organicznych VOC -czas niezbędny do osiągnięcia dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia** [dni] 
	Emisja lotnych związków organicznych VOC -czas niezbędny do osiągnięcia dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia** [dni] 
	< 28 


	* dotyczy posadzek przeznaczonych do pomieszczeń i stref zagrożonych poślizgiem. 
	** Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (MP Nr 19/1998 poz. 231). 
	B. Zestawienie najważniejszych wymagań i właściwości technicznych posadzek z żywic klasyfikowanych jako jastrychy na bazie żywic syntetycznych według PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -Materiały -Właściwości i wymagania -podano w punkcie 2.2.2.4. 
	2.2.2.4. Najważniejsze właściwości techniczne kompozycji w stanie utwardzonym klasyfikowanej jako jastrych według PN-EN 13813:2003 
	Właściwości 
	Właściwości 
	Właściwości 
	Wymagania 

	Reakcja na ogień 1) 
	Reakcja na ogień 1) 
	Od A1fI do FfI 

	Wytrzymałość 
	Wytrzymałość 
	Klasę zapewniającą odpowiednią trwałość określa dokumentacja 

	Odporność na ścieranie 2) 
	Odporność na ścieranie 2) 
	< RWA 10 

	Odporność na nacisk koła 2) 
	Odporność na nacisk koła 2) 
	< AR 1 

	Przyczepność 
	Przyczepność 
	> B 1,5 

	Odporność na uderzenia 2) 
	Odporność na uderzenia 2) 
	> IR 4 

	Odporność chemiczna 
	Odporność chemiczna 
	Deklarowana przez producenta 


	w przypadku ekspozycji. 
	2) dla powierzchni podlegających ścieraniu. 
	C. Zestawienie wymagań i właściwości technicznych posadzek z żywic klasyfikowanych według PN-EN 15042:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu -podano w punkcie 2.2.2.5. 
	-
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	2.2.2.5. Właściwości użytkowe wyrobów i systemów do ochrony powierzchniowej stosowanych w celu ochrony przed wnikaniem, uzyskania odporności chemicznej i odporności fizycznej (porównaj ENV 1504-9:1997) wg PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu. 
	Badanie właściwości użytkowych w celu ochrony przed wnikaniem, uzyskania odporności chemicznej i odporności fizycznej 
	Metoda badania zdefiniowana w normie 
	Metoda badania zdefiniowana w normie 
	Metoda badania zdefiniowana w normie 
	Właściwości użytkowe 
	Ochrona przed wnikaniem 
	Odporność fizyczna 
	Odporność chemiczna 

	EN 12617-1 
	EN 12617-1 
	Skurcz liniowy 
	□ 
	□ 
	□ 

	EN 12190 
	EN 12190 
	Wytrzymałość na ściskanie 
	□ 
	□ 

	EN1770 
	EN1770 
	Współczynnik rozszerzalności cieplnej 
	□ 
	□ 
	□ 

	EN ISO 5470-1 
	EN ISO 5470-1 
	Odporność na ścieranie 
	• 

	EN ISO 2409 
	EN ISO 2409 
	Przyczepność metodą nacinania 
	□ 
	□ 
	□ 

	EN 1062-6 
	EN 1062-6 
	Przepuszczalność CO2 
	• 

	EN ISO 7783-1 EN ISO 7783-2 
	EN ISO 7783-1 EN ISO 7783-2 
	Przepuszczalność pary wodnej 
	• 

	EN 1062-3 
	EN 1062-3 
	Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody 
	• 
	• 
	□ 

	TR
	Przyczepność po badaniu kompatybilności cieplnej 

	Metoda badania zdefiniowana w normie 
	Metoda badania zdefiniowana w normie 
	Właściwości użytkowe 
	Ochrona przed wnikaniem 
	Odporność fizyczna 
	Odporność chemiczna 

	EN 13687-1 
	EN 13687-1 
	Cykle zamrażania-rozmrażania z zanurzeniem w roztworze soli odladzającej 
	□ 
	□ 
	□ 

	EN 13687-2 
	EN 13687-2 
	Cykle burza-deszcz (szok termiczny) 
	□ 
	□ 
	□ 

	EN 13687-3 
	EN 13687-3 
	Cykle cieplne bez działania soli odladzającej 
	□ 
	□ 
	□ 

	EN 1062-11:2002 
	EN 1062-11:2002 
	Starzenie: 7 dni w temperaturze 70°C 
	□ 
	□ 
	□ 

	EN 13687-5 
	EN 13687-5 
	Odporność na szok termiczny 
	□ 
	□ 
	□ 

	EN ISO 2812-1 
	EN ISO 2812-1 
	Odporność chemiczna 
	□ 

	EN 13529 
	EN 13529 
	Odporność na silną agresję chemiczną 
	• 

	EN 1062-7 
	EN 1062-7 
	Zdolność mostkowania rys 
	□ 
	□ 
	□ 
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	EN ISO 6272-1 
	EN ISO 6272-1 
	EN ISO 6272-1 
	Odporność na uderzenie 
	• 

	EN 1542 
	EN 1542 
	Przyczepność przy odrywaniu 
	• 
	• 
	• 

	EN 13501-1 
	EN 13501-1 
	Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badania reakcji na ogień 
	□ 
	□ 
	□ 

	EN 13036-4 
	EN 13036-4 
	Ochrona przed poślizgiem 
	□ 
	□ 
	□ 

	EN 1062-11:2002 
	EN 1062-11:2002 
	Zachowanie po sztucznym starzeniu 
	□ 
	□ 
	□ 

	EN 1081 
	EN 1081 
	Właściwości antystatyczne 
	□ 
	□ 
	□ 

	EN 13578 
	EN 13578 
	Przyczepność do wilgotnego betonu 
	□ 
	□ 
	□ 

	zgodnie z normami i przepisami krajowymi 
	zgodnie z normami i przepisami krajowymi 
	Dyfuzja jonów chlorkowych 
	□ 


	• dla wszystkich zamierzonych zastosowań 
	□ dla niektórych spośród zamierzonych zastosowań 
	/Uwaga: numery norm podano w takim brzmieniu, jak występują one w PN-EN 1504-2:2006/ 
	Wymagania odnośnie do właściwości użytkowych dotyczące powłok wg PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu. 
	Wymagania dotyczące powłok odnośnie właściwości użytkowych 
	Właściwości użytkowe 
	Właściwości użytkowe 
	Właściwości użytkowe 
	Metoda badania 
	Wymagania 

	Skurcz liniowy, stosuje się wyłącznie do sztywnych systemów przy grubości nałożonej powłoki > 3 mm 
	Skurcz liniowy, stosuje się wyłącznie do sztywnych systemów przy grubości nałożonej powłoki > 3 mm 
	EN 12617-1 
	< 0,3 % 

	Wytrzymałość na ściskanie 
	Wytrzymałość na ściskanie 
	EN 12190 
	Klasa I: > 35 N/mm2 (przy obciążeniu ruchem kół poliamidowych) Klasa II: > 50 N/mm2 (przy obciążeniu ruchem kół stalowych) 

	Współczynnik rozszerzalności cieplnej Tylko dla powłok o grubości > 1 mm 
	Współczynnik rozszerzalności cieplnej Tylko dla powłok o grubości > 1 mm 
	EN 1770 
	Sztywne systemy do zastosowań zewnętrznych: aT < 30 x 106 K1 

	Właściwości użytkowe 
	Właściwości użytkowe 
	Metoda badania 
	Wymagania 
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	Odporność na ścieranie (test Ta bera) UWAGA: Odpowiednie metody badania wg EN 13813 są także dopuszczalne dla systemów posadzkowych. EN ISO 5470-1 
	Badanie przyczepności metodą nacinania próbek powłoki nałożonej na beton MC (0,40) zgodny z EN 1766. Badanie dotyczy tylko gładkich powłok cienkowarstwowych o grubości do 0,5 mm w stanie suchym. UWAGA: Badanie wykonuje się w ramach badań podstawowych jako dodatkowe w stosunku do badania przyczepności przy odrywaniu. Na placu budowy badanie to może zastąpić badanie przyczepności przy odrywaniu. EN ISO 2409 szerokość nacięcia: 4 mm 
	Przepuszczalność CO2 EN 1062-6 (zaleca się Przechowywani e próbek przed badaniem zgodnie z EN 1062-11:2002,4.3) 
	Ubytek masy mniejszy niż 3000 mg z zastosowaniem koła ścierającego H22/1000 obrotów/obciążenie 1000 g 
	Wartość nacięcia poprzecznego: < GT 2 
	SD > 50 m 
	Przepuszczalność C0
	2 

	Przepuszczalność pary wodnej EN ISO 7783-1 EN ISO 7783-2 
	Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody EN 1062-3 
	Przyczepność po badaniu 
	kompatybilności cieplnej 
	Podłoże odniesienia: CC (0,40) zgodne z EN 1766 
	Dla zastosowań zewnętrznych z 
	działaniem soli odladzających: 
	działaniem soli odladzających: 
	EN 13687-1 EN 13687-2 

	EN 13687-3 EN 1062-11 
	D < 5 m (przepuszczalne dla pary 
	Klasa I S

	D< 50 mKlasa III SD > 50 m (nieprzepuszczalne dla pary wodnej) 
	wodnej) Klasa II 5 m < S

	w < 0,1 kg/m2 *h0,5 
	Cyklom cieplnym wg EN 13687-1 i EN 13687-2 poddawana jest ta sama próbka, przy czym jako pierwsze wykonuje się cykle burza-deszcz Po cyklach cieplnych 
	a) 
	a) 
	a) 
	brak pęcherzy, rys i odspojeń 

	b) 
	b) 
	badanie przyczepności przy odrywaniu średnio [N/mm] Systemy Systemy ze 
	2
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	Cykle zamrażania-rozmrażania z zanurzeniem w roztworze soli odladzającej (50 x) i Cykle burza-deszcz (szok termiczny) (10 x) Dla zastosowań zewnętrznych bez zdolnością sztywne C mostkowania rys lub elastyczne bez obciążenia > 0,8 (0,5) b > 1,0 (0,7) b ruchem obciążone > 1,5 (1,0) b > 2,0 (1,5) b ruchem działania soli odladzających: Cykle cieplne bez działania soli odladzających (20 x) Dla zastosowań wewnętrznych EN 13687-5 EN ISO 2812-1 Odporność na działanie odpowiednich środowisk powinna odpowiadać odporn
	Starzenie: 7 dni w temperaturze 70 °C Odporność na szok termiczny (1 x) Odporność chemiczna (metoda badania nasiąkliwości) 
	Właściwości użytkowe Odporność na silną agresję chemiczną Klasa I: 3 d bez nacisku Klasa II: 28 d bez nacisku Klasa III: 28 d z naciskiem Zaleca się stosowanie cieczy badawczych spośród 20 klas podanych w EN 13529, obejmujących wszystkie rodzaje powszechnie stosowanych chemikaliów. Zastosowanie innych cieczy badawczych może być uzgodnione pomiędzy zainteresowanymi stronami. 
	Właściwości użytkowe Odporność na silną agresję chemiczną Klasa I: 3 d bez nacisku Klasa II: 28 d bez nacisku Klasa III: 28 d z naciskiem Zaleca się stosowanie cieczy badawczych spośród 20 klas podanych w EN 13529, obejmujących wszystkie rodzaje powszechnie stosowanych chemikaliów. Zastosowanie innych cieczy badawczych może być uzgodnione pomiędzy zainteresowanymi stronami. 
	Właściwości użytkowe Odporność na silną agresję chemiczną Klasa I: 3 d bez nacisku Klasa II: 28 d bez nacisku Klasa III: 28 d z naciskiem Zaleca się stosowanie cieczy badawczych spośród 20 klas podanych w EN 13529, obejmujących wszystkie rodzaje powszechnie stosowanych chemikaliów. Zastosowanie innych cieczy badawczych może być uzgodnione pomiędzy zainteresowanymi stronami. 
	Metoda badania EN 13529 
	Wymagania Zmniejszenie twardości o mniej niż 50 % przy pomiarze metodą Buchholza, EN ISO 2815, lub metodą Shore'a, EN ISO 868, 24 h po wyjęciu powłoki z cieczy badawczej. 

	Zdolność do mostkowania rys 
	Zdolność do mostkowania rys 
	EN 1062-7 
	Klasy od A1 do A5 -metoda A Klasy B1, B2, B 3.1, B 3.2, B 4.1, B 4.2 -metoda B. Wymagana zdolność 

	Po przechowywaniu zgodnie z EN 
	Po przechowywaniu zgodnie z EN 
	do mostkowania rys powinna być dobrana przez 

	1062-11:2002, 
	1062-11:2002, 
	projektanta z uwzględnieniem warunków lokalnych (klimat, szerokość i zmiana rozwarcia rys). Po badaniu 

	7 dni w temperaturze 70°C dla 
	7 dni w temperaturze 70°C dla 
	dla odpowiedniej klasy nie powinny występować żadne uszkodzenia. 

	systemów żywicznych 
	systemów żywicznych 
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	promieniowanie UV i zawilgocenie dla systemów dyspersyjnych 
	promieniowanie UV i zawilgocenie dla systemów dyspersyjnych 
	promieniowanie UV i zawilgocenie dla systemów dyspersyjnych 

	Odporność na uderzenie mierzona na próbkach wykonanych z betonu MC (0,40) zgodnych z EN 1766 z naniesioną powłoką UWAGA: Przy wyborze klasy bierze się pod uwagę grubość oraz oczekiwane obciążenie uderzeniami. 
	Odporność na uderzenie mierzona na próbkach wykonanych z betonu MC (0,40) zgodnych z EN 1766 z naniesioną powłoką UWAGA: Przy wyborze klasy bierze się pod uwagę grubość oraz oczekiwane obciążenie uderzeniami. 
	EN ISO 6272-1 
	Brak rys i odspojeń po uderzeniach Klasa I: > 4Nm Klasa II: > 10 Nm Klasa III: > 20 Nm 

	Badanie przyczepności przy odrywaniu Podłoże odniesienia: MC (0,40) jak określono w EN 1766 pielęgnowane 7 dni. 
	Badanie przyczepności przy odrywaniu Podłoże odniesienia: MC (0,40) jak określono w EN 1766 pielęgnowane 7 dni. 
	EN 1542 
	średnio [N/mm2] Systemy Systemy ze zdolnością sztywne C mostkowania rys lub elastyczne bez obciążenia > 0,8 (0,5) b > 1,0 (0,7) b ruchem obciążone > 1,5 (1,0) b > 2,0 (1,5) b ruchem 

	Reakcja na ogień 
	Reakcja na ogień 
	EN 13501-1 
	Według klasyfikacji europejskiej 

	Ochrona przed poślizgiem 
	Ochrona przed poślizgiem 
	EN 13036-4 
	Klasa I: > 40 jednostek przy badaniu na mokro (powierzchnie wewnętrzne, zawilgocone) Klasa II: > 40 jednostek przy badaniu na sucho (powierzchnie wewnętrzne, suche) Klasa III: > 55 jednostek przy badaniu na mokro (powierzchnie zewnętrzne) lub zgodnie z przepisami krajowymi 

	Sztuczne starzenie zgodnie z EN 10621 1 :2002, 4.2 (promieniowanie UV i zawilgocenie) tylko dla zastosowań zewnętrznych. Należy badać tylko barwę białą i RAL 7030. 
	Sztuczne starzenie zgodnie z EN 10621 1 :2002, 4.2 (promieniowanie UV i zawilgocenie) tylko dla zastosowań zewnętrznych. Należy badać tylko barwę białą i RAL 7030. 
	-

	EN 1062-11 
	Po 2 000 h sztucznego starzenia: brak pęcherzy wg EN ISO 4628-2 brak rys wg EN ISO 4628-4 brak złuszczeń wg EN ISO 4628-5 Nieznaczna zmiana barwy, utrata połysku lub kredowanie może być dopuszczalne, ale należy opisać. 

	Właściwości antystatyczne 
	Właściwości antystatyczne 
	EN 1081 
	Klasa I: > 104 i < 106 Q (substancje wybuchowe) Klasa II: > 106 i < 108 O (substancje zagra żające wybuchem) 
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	Właściwości użytkowe 
	Właściwości użytkowe 
	Właściwości użytkowe 
	Metoda badania 
	Wymagania 

	Przyczepność do mokrego betonu (Podłoże: MC (0,40)) 
	Przyczepność do mokrego betonu (Podłoże: MC (0,40)) 
	EN 13578 
	Po obciążeniu: a) brak pęcherzy wg EN ISO 4628-2 brak rys wg EN ISO 4628-4 brak złuszczeń wg EN ISO 4628-5 b) Przyczepność przy odrywaniu > 1 ,5 N/mm2 , w ponad 50 % przypadków zniszczenie powinno następować w betonie. To badanie jest odpowiednie dla powłok przewidzianych do stosowania na świeżym betonie lub na betonach o dużym zawilgoceniu 

	Dyfuzja jonów chlorkowych a 
	Dyfuzja jonów chlorkowych a 
	Odpowiednio do norm i przepisów krajowych 


	a) 
	a) 
	a) 
	w przypadku, gdy absorpcja kapilarna wody jest < 0,01 kg/m• h, dyfuzja jonów chlorkowych nie będzie występowała. 
	2 
	05 


	b) 
	b) 
	w nawiasach podano najmniejsze dopuszczalne wartości pojedynczych pomiarów. 

	c) 
	c) 
	powłoki sztywne to powłoki o twardości Shore'a D > 60 zgodne z EN ISO 868. /Uwaga: numery norm podano w takim brzmieniu, jak występują one w PN-EN 1504-2:2006/ 


	2.2.3.Elastyczna masa do wypełnień dylatacji. Do wypełnienia szczelin dylatacyjnych stosuje się elastyczne kity (masy) na bazie wielosiarczków (tiokoli), poliuretanów, kompozycji poliuretanowo-epoksydowych lub silikonów. Należy stosować kity konstrukcyjne typu F wg PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane – Wyroby do uszczelniania – Klasyfikacja i wymagania dotyczące kitów. Klasę zastosowanego kitu określa dokumentacja techniczna. Kit tiokolowy może alternatywnie spełniać wymogi normy PN-B-30151:1997 Kit 
	Zmiana szerokości szczeliny dylatacyjnej nie może być większa niż zdolność zastosowanej masy do przenoszenia odkształceń. Zastosowany materiał musi być ponadto odporny na oddziaływanie chemikaliów i agresywnych mediów oraz cechować się odpowiednią odpornością na obciążenia mechaniczne. 
	2.2.4.Piasek 
	Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy a w szczególności nie zawierać zanieczyszczeń, zwłaszcza organicznych. Zalecane frakcje to: – 0,1-0,4 mm, – 0,2-0,7 mm, – 0,5-1, 0 mm, – 0,7-1,2 mm. 
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	Dobór frakcji piasku zależy od zastosowania (posypka, mieszanie z kompozycją żywiczną) i jest podany w karcie technicznej zastosowanego produktu, dokumentacji technicznej lub SST. 
	2.2.5.Woda 
	Do przygotowania zapraw stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań można stosować wodę wodociągową przeznaczoną do spożycia. 
	2.2.6.Pozostałe materiały 
	Wymagania stawiane pozostałym składnikom systemu takim jak materiały do napraw podłoża, preparaty czyszczące itp. określają SST lub karty techniczne. 
	2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do wykonywania posadzek żywicznych 
	Wyroby do wykonywania posadzek żywicznych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
	– 
	– 
	– 
	są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji technicznej, 

	– 
	– 
	są w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, 

	– 
	– 
	są oznakowane w sposób umożliwiający pełną identyfikację, 

	– 
	– 
	spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

	– 
	– 
	producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

	– 
	– 
	– 
	niebezpieczne składniki systemu i/lub materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami), 

	– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami), 

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


	Niedopuszczalne jest stosowanie do wykonywania posadzek żywicznych materiałów nieznanego pochodzenia. 
	Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
	2.4. Warunki przechowywania wyrobów wchodzących w skład systemu posadzek żywicznych 
	Wszystkie wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych lub wytycznych wynikających z niniejszej specyfikacji technicznej. 
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	Jeżeli w skład systemu wchodzą wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposób magazynowania musi uwzględniać ochronę zdrowia człowieka i bezpieczeństwa oraz ochronę środowiska, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3. lipca 2002 r w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140 poz. 1171) z późniejszymi zmianami. 
	Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
	Kompozycje żywiczne powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +10°C a poni żej +30°C, o ile SST nie mówi inaczej. 
	Kruszywo pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
	3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
	3.2. Sprzęt do wykonywania posadzek żywicznych 
	Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących prace posadzkowe. Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta stosowanych materiałów. 
	Do wykonywania posadzek żywicznych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 
	– 
	– 
	– 
	– młotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do czyszczenia powierzchni za pomocą szlifowania, frezowania, wypalania, groszkowania, oczyszczenia hydrodynamicznego itp., termometry do mierzenia temperatury podłoża i powietrza, wilgotnościomierze do oznaczania wilgotności podłoża, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża (młotki Schmidt’a, aparaty „pull-off”, itp.), łaty, poziomnice, 
	do przygotowania i oceny stanu podłoża 


	– 
	– 
	– naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, wagi, 
	do przygotowania kompozycji żywicznych 


	– 
	– 
	– pędzle, wałki, rakle, szpachle, agregaty natryskowe. Informacje o typach stosowanych agregatów natryskowych, mieszalnikach, o średnicach i dopuszczalnych długościach wężów jak również typach dysz zawierają zawsze SST stosowanego materiału. 
	do nakładania kompozycji żywicznych 



	4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
	4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów 
	Wyroby stosowane do wykonania żywicznych posadzek przemysłowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. 
	Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 
	Przewożone materiały należy ustawiać równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. Środki transportu do 
	Table
	TR
	STWIOR dla inwestycji p.n.: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, NISKOPRĄDOWĄ, WOD-KAN, WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. BUDOWA CIĄGU PIESZO – JEZDNEGO ORAZ NAZIEMNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ ZEWNĘTRZNĄ, WEWETRZNĄ: ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ NA DZIAŁCE NR 1/31, OBR. 70 PODGÓRZE PRZY UL. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO 29 W KRAKOWIE 
	strona 185 


	przewozu wyrobów workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 
	Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a także nadmiernym zawilgoceniem. 
	5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV45000000-7, pkt 5 
	5.2. Warunki przystąpienia do robót 
	Do wykonywania posadzki żywicznej można przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw poprzedzających oraz po przygotowaniu i kontroli podłoża a także po przeprowadzeniu kontroli materiałów przeznaczonych do wykonania tych posadzek. 
	5.3. Wymagania dotyczące podłoża 
	Podłoże pod posadzki z żywic musi być: -suche, -zabezpieczone przed kapilarnym podciąganiem wilgoci, -równe, -nośne i stabilne oraz z otwartymi porami, -czyste. Spadki podłoży powinny wynosić przynajmniej 1% (wartość zalecana 1,5-2%) w kierunku wpustów 
	podłogowych (o ile dokumentacja techniczna nie stanowi inaczej). 
	Za podłoże czyste uważa się powierzchnię betonu lub jastrychu bez luźnych i niezwiązanych cząstek, pyłów, plam oleju i innych zanieczyszczeń. Za podłoże suche uważa się beton lub zaprawę w stanie powietrzno-suchym, bez zaciemnień i innych śladów 
	wilgoci, o wilgotności masowej nie przekraczającej 4%. Układ warstw podłoża powinien gwarantować całkowite zabezpieczenie powłoki uszczelniającej przed oddziaływaniem od strony podłoża zarówno kapilarnie podciąganej wilgoci jak i pary wodnej. Jako warstwy 
	hydroizolacyjnej czy paroszczelnej nie można traktować betonu wodoszczelnego. Także mineralne szlamy uszczelniające nie mają charakteru przegrody paroszczelnej. Wytrzymałość podłoża musi umożliwić przeniesienie wszelkich występujących oddziaływań i obciążeń 
	mechanicznych. Jest to szczególnie istotne w przypadku jastrychów pływających, zwłaszcza przy możliwości wystąpienia dodatkowego punktowego lub liniowego obciążenia. 
	5.4. Przygotowanie podłoża 
	5.4.1. Metody mechanicznego przygotowania podłoża cementowego (beton, jastrych) W celu przygotowania podłoża betonowego mogą być stosowane następujące metody mechaniczne: 
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	a) 
	a) 
	a) 
	oczyszczanie: przez młotkowanie, ścieranie, frezowanie, śrutowanie, szlifowanie, oczyszczanie strumieniowo-ścierne, oczyszczanie płomieniowe (wypalanie), oczyszczanie strumieniem wody o niskim ciśnieniu, do około 18 MPa, a gdy należy ograniczyć ilość wody, do 60 MPa, czyszczenie mechaniczne, zmywanie, szorowanie, 

	b) 
	b) 
	usuwanie: przez młotkowanie, oczyszczanie strumieniem wody o wysokim ciśnieniu, do około 60 MPa, i o bardzo wysokim ciśnieniu, do 110 MPa, oczyszczanie strumieniowo-ścierne, 

	c) 
	c) 
	uszorstnianie: mechaniczne, przez ścieranie lub szlifowanie. 


	Celem oczyszczania jest usunięcie pyłu, luźnych fragmentów i zanieczyszczeń, tak aby poprawić połączenie oczyszczonej powierzchni podłoża i posadzki żywicznej. Skutecznymi metodami są: oczyszczanie strumieniem wody, działanie czystym sprężonym powietrzem lub oczyszczanie próżniowe. W przypadku stosowania sprężonego powietrza należy zwrócić uwagę, aby powietrze było czyste i nie zanieczyszczało powierzchni olejem. 
	Gdy zanieczyszczenia znajdują się na powierzchni lub wniknęły pod powierzchnię, konieczne może być ich usunięcie metodami wymagającymi na przykład użycia rozpuszczalników lub pary wodnej. 
	Oczyszczanie powierzchni betonowej bez usuwania betonu wykonuje się zazwyczaj strumieniem wody pod ciśnieniem do 18 MPa. 
	Oczyszczanie strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem stosuje się do oczyszczania lub powierzchniowego usuwania betonu na głębokość do 2 mm (inne przykłady usuwanych materiałów to: membrany, pozostałości asfaltu, kolorowe oznaczenia i mleczko cementowe). 
	Uszorstnianie stosuje się w celu otwarcia porów na powierzchni podłoża. 
	Stosowanie wody pod wysokim ciśnieniem jest szybkim i skutecznym sposobem usuwania betonu, ograniczającym do minimum straty betonu nieuszkodzonego. Nie występują mikrospękania, a beton uszkodzony jest usuwany selektywnie, pozostawiając pozostały beton nienaruszony. Metodę tę można zastosować, jeśli używa się sprzętu o znanych parametrach użytkowych. Wymagania, które należy spełnić, to rozróżnienie między betonem uszkodzonym a pozostałym. Możliwe jest usunięcie betonu do wstępnie założonej głębokości, jednak
	W stosowanych zazwyczaj urządzeniach do usuwania betonu strumieniem wody pod ciśnieniem wykorzystuje się ciśnienie 60-110 MPa. 
	Ciśnienie wody, mierzone zazwyczaj na pompie, powinno być następujące: 
	-niskie ciśnienie do 18 MPa -stosowane do oczyszczania podłoża betonowego. Ciśnienie >8 MPa (80 bar) pozwala także na usunięcie zmurszałych i niestabilnych fragmentów podłoża, 
	-wysokie ciśnienie od 18 MPa do 60 MPa -stosowane do usuwania skorodowanych i niestabilnych warstw betonu o większej grubości, 
	-bardzo wysokie ciśnienie powyżej 60 MPa -stosowane do usuwania betonu, jeśli konieczne jest ograniczenie ilości używanej wody. 
	Frezowanie pozwala na usunięcie wierzchniej warstwy podłoża o zbyt niskich parametrach wytrzymałościowych lub zanieczyszczonej trudno usuwalnymi substancjami. 
	Śrutowanie pozwala na bezpyłowe usunięcie stwardniałego zaczynu cementowego. 
	Rysy i złącza mogą być oczyszczane strumieniem wody pod ciśnieniem, spłukiwane wodą lub przedmuchiwane sprężonym powietrzem. 
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	5.4.2. Oczyszczenie podłoża 
	W zależności od rodzaju oraz intensywności zabrudzenia (luźne i niezwiązane cząstki, środki antyadhezyjne, zabrudzenia, mleczko cementowe, plamy oleju, tłuszcze, stare powłoki, itp.) należy stosować metody wymienione w p. 5.4.1 (odkurzanie, czyszczenie mechaniczne, zmywanie, szorowanie, szlifowanie, piaskowanie, frezowanie, śrutowanie itp.). Metody i środki czyszczące nie mogą powodować zamknięcia porów oczyszczonej powierzchni. 
	Najskuteczniejszą metodą usunięcia zanieczyszczeń olejowych jest usunięcie skażonego podłoża. Inne metody, tj. stosowanie specjalnych preparatów czyszczących oraz mechaniczne zmycie czy szorowanie itp. nie dają stuprocentowej gwarancji usunięcia skażeń z podłoża. 
	Alternatywą dla usuwania skażonego podłoża jest stosowanie systemowych gruntowników na zaolejone podłoża. Sposób postępowania polega generalnie na mechanicznym zmyciu (oczyszczeniu) podłoża, naniesieniu preparatu czyszczącego i wtarciu go energicznymi ruchami twardą szczotką w zanieczyszczoną powierzchnię. Po kilku-kilkunastu minutach czyszczoną powierzchnię należy przetrzeć szczotkami i spłukać czystą wodą, a rozpuszczone zanieczyszczenia odessać podciśnieniowo. W przypadku szczególnie zaolejonych powierzc
	Ostatnim etapem jest naniesienie na podłoże (natychmiast po odessaniu zanieczyszczeń) systemowego gruntownika oraz ewentualne wykonanie posypki z piasku kwarcowego o ściśle określonym uziarnieniu. 
	Zalecaną metoda usunięcia zanieczyszczeń materiałami bitumicznymi, farbami oraz smołami jest frezowanie, piaskowanie lub groszkowanie. Zanieczyszczenia chemiczne można usuwać przez oczyszczanie płomieniowe. 
	5.4.3. Naprawa podłoża 
	Wszelkiego rodzaju wady podłoża, takie jak raki, ubytki w powierzchni, wykruszenia, nierówności, pustki itp. muszą być bezwzględnie usunięte przed wykonaniem właściwych prac. 
	Raki, wykruszenia i inne ubytki, w zależności od ich wielkości, uzupełnić zaprawami reprofilacyjnymi (np. typu PCC) lub innymi zaprawami i szpachlami mogącymi służyć do reprofilacji (np. zaprawa cementowoepoksydowa). Kierować się tu należy charakterem pracy naprawianego elementu konstrukcji, parametrami wytrzymałościowymi podłoża i materiału reprofilacyjnego oraz wytycznymi producenta. 
	-

	Należy przestrzegać wymogów odnośnie wysezonowania podłoża (skurcz i wilgotność). Skurcz mas typu PCC ustaje praktycznie po kilku dniach, konieczna jest więc minimum kilkudniowa przerwa przed nakładaniem systemu uszczelnień powierzchni. W przypadku szpachli epoksydowych nakładanie kolejnych warstw możliwe jest zazwyczaj już po kilkunastu godzinach. Wiążące są wytyczne producenta systemu. 
	Powierzchnia podłoża nie może być zatarta na gładko, żywica nie ma możliwości penetracji w pory podłoża, co uniemożliwia uzyskanie odpowiedniej przyczepności. W takim przypadku konieczne może być mechaniczne przeszlifowanie i oczyszczenie podłoża. 
	W przypadku stwierdzenia niewystarczających parametrów wytrzymałościowych podłoża zachodzi konieczność stosowania dodatkowych zabiegów wzmacniających, np. poprzez impregnowanie. Jeżeli sposób ten okaże się nieskuteczny, konieczne jest usunięcie niestabilnego podłoża w sposób podany powyżej. Stosując impregnację wzmacniającą należy bezwzględnie przestrzegać czasów przerw technologicznych, zwłaszcza, jeżeli preparat impregnujący jest na bazie rozpuszczalników, a powłoka uszczelniająca jest żywicą bezrozpuszcz
	Sposób naprawy zarysowanego podłoża zależy przede wszystkim od przyczyn powstania rys, ich stabilności i szerokości rozwarcia, dlatego w przypadku stwierdzenia obecności zarysowań konieczne jest określenie przyczyny ich powstania oraz podjęcie środków zaradczych. 
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	Drobne, przypowierzchniowe mikrorysy, występujące najczęściej w podłożach cementowych są bardzo często trudne do zauważenia na suchym podłożu, mogą ujawnić się np. po impregnacji podłoża (mogą one w praktyce nie mieć większego znaczenia). 
	Rysy skurczowe, o ustabilizowanej szerokości rozwarcia, w zależności od szerokości rozwarcia i miejsca występowania wymagają siłowego zamknięcia np. poprzez sklamrowanie i sklejenie żywicą epoksydową. 
	Dla rys, których szerokość rozwarcia może się zmienić, konieczne jest określenie przyczyn takiego zachowania się rysy i indywidualne określenie sposobu naprawy. 
	Ostateczny sposób naprawy podłoża zarysowanego określa dokumentacja projektowa. 
	5.4.4. Postępowanie przy zbyt wilgotnym podłożu 
	W przypadku stwierdzenia zbyt wysokiej wilgotności masowej podłoża, należy odczekać do 
	momentu uzyskania przez podłoże odpowiedniej wilgotności. Alternatywnie, jeżeli producent to przewiduje, dopuszczalne jest stosowanie specjalnych gruntowników pozwalających na wykonywanie żywicznych powłok na wilgotnym podłożu (wartość graniczną wilgotności masowej określa zawsze producent sytemu). 
	5.4.5.Postępowanie przy podłożu nie zabezpieczonym przed podciąganiem kapilarnym 
	Układ warstw podłoża powinien gwarantować całkowite zabezpieczenie powłoki uszczelniającej przed oddziaływaniem od strony podłoża zarówno kapilarnie podciąganej wilgoci jak i pary wodnej. Jako warstwy hydroizolacyjnej czy paroszczelnej nie można traktować betonu wodoszczelnego. Także mineralne szlamy uszczelniające nie mają charakteru przegrody paroszczelnej. 
	W przypadku wykonywania warstwy na podłożu nie spełniającym tego wymogu niezbędne jest stosowanie przewidzianych przez producenta systemu gruntowników, będących jednocześnie warstwą blokująca podciąganie kapilarne oraz dyfuzję pary wodnej. 
	Alternatywą jest wykonanie np. jastrychu samonośnego na warstwie rozdzielającej, stanowiącej barierę paroszczelną i/lub przerywającą podciąganie kapilarne. 
	5.5. Wykonanie posadzki żywicznej 
	Przykładowe układy warstw dla posadzek gładkich i antypoślizgowych podano poniżej: · posadzka gładka: 
	– 
	– 
	– 
	kompozycja gruntująca, 

	– 
	– 
	posypka z piasku kwarcowego (opcjonalnie), 

	– 
	– 
	kompozycja podstawowa (czysta żywica lub zmieszana z wypełniaczem – piaskiem kwarcowym), 

	– 
	– 
	kompozycja wykańczająca – lakierowanie (opcjonalnie). · posadzka antypoślizgowa: 

	– 
	– 
	kompozycja gruntująca, 

	– 
	– 
	posypka z piasku kwarcowego (opcjonalnie), 

	– 
	– 
	kompozycja podstawowa (czysta żywica lub zmieszana z wypełniaczem – piaskiem kwarcowym), 

	– 
	– 
	posypka z piasku kwarcowego lub kruszywa korundowego o odpowiedniej frakcji – zależy od wymaganej klasy antypoślizgowości i przestrzeni wypełnienia, 

	– 
	– 
	kompozycja wykańczająca – lakierowanie. 
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	Wymaganą antyposlizgowość nadaje się wykonując na świeżo ułożonej warstwie żywicy posypkę z piasku kwarcowego lub korundu, po związaniu nadmiar piasku należy usunąć i wykonać lakierowanie powierzchni. Przykładowe sposoby uzyskiwania odpowiedniej klasy antypoślizgowości oraz przestrzeni wypełnienia podaje poniższa tablica. 
	Klasy antypoślizgowości i sposoby ich uzyskania 
	Klasa antyposlizgowości 
	Klasa antyposlizgowości 
	Klasa antyposlizgowości 
	Przestrzeń wypełnienia 
	Posypka 
	Zużycie żywicy do wykonania lakierowania 

	R11 
	R11 
	-
	np. piasek kwarcowy 0,2-0,7 mm 
	600 g/m2 

	R11 
	R11 
	V 4 
	np. piasek kwarcowy 0,3-0,8 mm 
	600 g/m2 

	R12 
	R12 
	V 6 
	np. korund 0,5-1,0 mm 
	1000 g/m2 

	R13 
	R13 
	V 4 
	np. piasek kwarcowy 0,7-1,2 mm 
	1000 g/m2 


	Ostateczny układ warstw i ich grubości jak również rodzaj posadzki (gładka, antypoślizgowa o odpowiedniej klasie antypoślizgowości i przestrzeni wypełnienia) podaje dokumentacja projektowa z uwzględnieniem wytycznych producenta systemu. 
	5.5.1. Przygotowanie kompozycji żywicznej 
	Materiały dwuskładnikowe (żywica i utwardzacz) są najczęściej dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do użycia. Jeżeli składniki te dostarczane są większych opakowaniach (np. beczki) należy je przemieszać przed aplikacją w dodatkowym naczyniu, i składniki te, po rozważeniu, należy mieszać zawsze w proporcjach przewidzianych przez producenta. Należy zawsze wlewać utwardzacz do żywicy, odczekując aż utwardzacz do końca wypłynie z pojemnika. Mieszanie przeprowadzać odpowiednim urządzeniem przy 300 obr
	Materiały jednoskładnikowe należy starannie przemieszać przez przynajmniej 3 minuty. 
	Przy ewentualnym dodawaniu domieszek (np. piasku kwarcowego) -zawsze w ilości określonej przez SST zastosowanego systemu -należy zadbać by były one suche i miały zbliżoną do żywicy temperaturę. Dodanie piasku kwarcowego następuje po przelaniu jednorodnej mieszanki żywicy i utwardzacza do czystego naczynia. Należy uważać by składniki płynne i stałe uległy dokładnemu wymieszaniu. Czas mieszania w takim przypadku nie powinien być krótszy niż 5 minut. 
	5.5.2. Nakładanie kompozycji żywicznej. 
	Materiał do wykonywania posadzki żywicznej nanoszony może być ręcznie: za pomocą wałka, pędzla, szpachli lub mechanicznie, za pomocą agregatu natryskowego, zgodnie z wytycznymi producenta. 
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	Żywice nanoszone wałkiem należy rozprowadzić równomiernie na podłożu np. za pomocą specjalnej listwy a następnie przy pomocy wałka z krótkim włosiem (jest to specjalny wałek do żywic), energicznymi ruchami w prostopadłych do siebie kierunkach wetrzeć w podłoże. 
	Materiał wylewany rozprowadzić równomiernie za pomocą kielni lub rakli warstwą o odpowiedniej grubości a następnie odpowietrzyć wałkiem z kolcami. 
	Jeżeli jest to wymagane, wykonać posypkę z piasku kwarcowego lub kruszywa korundowego o uziarnieniu podanym przez producenta systemu. Posypkę taką wykonuje się jako pełnokryjącą, natychmiast po nałożeniu warstwy żywicy. Po związaniu żywicy (zazwyczaj jest to czasokres 12÷24 godziny) nadmiar kruszywa należy usunąć. 
	Zalecana temperatura materiału, powietrza i podłoża wynosi od +15°C do +25°C, za minimalną temperaturę aplikacji uważa się +8°C za maksymaln ą temperaturę aplikacji uważa się +35°C, o ile producent w SST systemu nie zastrzega inaczej. 
	Niskie temperatury: 
	-opóźniają reakcję twardnienia, 
	-mogą powodować zwiększone zużycie materiału (podwyższona lepkość), 
	-utrudniają właściwe rozprowadzenie materiału po podłożu. 
	Wysokie temperatury: 
	-przyspieszają reakcję twardnienia, 
	-skracają czas obróbki, 
	-utrudniają uzyskanie powierzchni o optymalnej jakości. 
	Czas obróbki podany jest zawsze przez producenta żywicy i odnosi się do konkretnej temperatury aplikacji. Po przekroczeniu czasu obrabialności materiał zaczyna mieć konsystencję gęstopłynną do gęstej, staje się ciągnący, klejący i nie może być dalej stosowany. Pod koniec czasu obrabialności daje się zauważyć wzrost temperatury przygotowanej do nakładania masy. 
	Wykonując roboty w zmiennych warunkach temperaturowych pamiętać należy, że wzrost temperatury powoduje wzrost ciśnienia pary w podłożu, co może skutkować miejscowymi odspojeniami powłoki (powstawaniem pęcherzy osmotycznych). Dlatego też zaleca się wykonywanie prac przy stałych lub spadających temperaturach. Dobrą porą dnia na wykonywanie prac z zastosowaniem żywic poliuretanowych są godziny południowe i popołudniowe. Temperatura podłoża musi być wyższa od temperatury punktu rosy przynajmniej o +3°C. W przec
	Wilgotność względna powietrza podczas wykonywania robót nie powinna przekraczać 75%, za wiążący uważa się jednak przedział wilgotności podany przez producenta systemu. 
	Przy wykonywaniu prac przestrzegać zapisów z karty charakterystyki substancji niebezpiecznej (konieczność stosowania środków ochrony osobistej, zapewnienie wentylacji pomieszczeń -w przypadku żywic rozpuszczalnikowych, itp.). 
	Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych producenta dotyczących czasów przerw technologicznych. Jeżeli producent systemu nie podaje inaczej, to należy przestrzegać poniższych odstępów czasowych: 
	-aplikacja „mokre na mokre” -nanosić natychmiast warstwę na warstwę, 
	-nanoszenie kolejnej warstwy na uprzednio wykonanej bez posypki -czasokres 12÷24 godziny, 
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	-nanoszenie kolejnej warstwy na uprzednio wykonanej z posypką -określa producent systemu. Generalnie nie ma czasowego ograniczenia, wymagane jest bardzo staranne oczyszczenie uprzednio wykonanej warstwy i usunięcie niezwiązanego materiału. Producent systemu może tu postawić dodatkowe warunki dotyczące przygotowania powierzchni. 
	Wzajemna przyczepność do siebie poszczególnych warstw może zostać pogorszona przez zawilgocenie i zabrudzenie powierzchni miedzy zabiegami. 
	Dokumentacja projektowa musi zawierać opis sposobu wykonstruowania i wykonania trudnych i krytycznych miejsc takich jak dylatacje, obsadzenie odpływów, wpustów itp. 
	5.5.3. Pielęgnacja nałożonej powłoki i warstwy ochronne 
	Nałożoną żywicę należy chronić przed wilgocią, wodą i agresywnymi substancjami minimum kilka godzin (dokładny czas podany jest zawsze w karcie technicznej produktu). 
	Wilgoć prowadzi do powstawania białych przebarwień i/lub powoduje lepkość powierzchni, jak również może prowadzić do zakłócenia procesu twardnienia żywicy i powstawania bąbli. Przebarwione i/lub lepkie powierzchnie należy wówczas usunąć np. przez szlifowanie lub śrutowanie i ponownie obrobić. 
	5.6. Wymagania dotyczące wykonania posadzki żywicznej 
	Podstawowe wymagania stawiane posadzkom żywicznym -Bezpieczeństwo użytkowania. -Odpowiednia wytrzymałość pozwalająca na przeniesienie obciążeń statycznych, dynamicznych i 
	udarnościowych. -Niski skurcz. -Mała odkształcalność termiczną. -Odporność mechaniczna na ścieranie. -Odporność na obciążenia chemiczne. -Odporność na obciążenia termiczne. -Odpowiednia antypoślizgowość. -Trwałość. -Odporność na starzenie. -Łatwość w utrzymaniu czystości. 
	5.6.1. Prawidłowo wykonana posadzka żywiczna powinna spełniać następujące wymagania: -utwardzona posadzka powinna być równa, bez rys, spękań i pofałdowań, gładka lub antypoślizgowa, -cała powierzchnia posadzki powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy sytuacji dla 
	których odmienność jest zamierzona), niedpouszczalne są białe przebarwienia i kleistość powierzchni, -cała powierzchnia posadzki powinna być zespolona z podłożem, -układ i grubość warstw powinny być zgodne z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
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	-geometria posadzki powinna być zgodna z projektem a odchyłki wymiarowe, równość powierzchni powinny mieścić się w zakładanej tolerancji (jeżeli nie są określone warunki, to wg Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych Część B: Roboty wykończeniowe Zeszyt 3: Posadzki mineralne i żywiczne, ITB, Warszawa 2004 -odchylenie mierzone 2-metrową łatą kontrolną nie powinno być większe niż ±5 mm dla posadzek wykonanych na płycie betonowej lub ±3 mm dla posadzek wykonanych na jastrychu cementowym, 
	-odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub spadku (patrz pkt 5.3) nie powinny być większe niż ±5 mm na całej długości lub szerokości podłoża i nie powinny powodować zaniku zakładanego spadku, 
	-szczegóły wykończenia posadzki (wpusty, cokoły, dylatacje, naroża, obrzeża itp.) powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, 
	-szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 
	-profile dylatacyjne (jeżeli były przewidziane) powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
	5.6.2.Wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania. 
	W przypadku posadzek w pomieszczeniach mokrych, ze względu na niebezpieczeństwo poślizgnięcia się, konieczne jest dodatkowo uzyskanie dla posadzki odpowiedniej klasy antypoślizgowości oraz przestrzeni wypełnienia. Parametry te mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowania. Klasa antypoślizgowości definiowana jest zgodnie z DIN 51130 2004-06 Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft; Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr; Begehungsverfahren;Schiefe Ebene
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
	Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki żywicznej należy przeprowadzić kontrolę jakości i badania materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowania podłoża. 
	Wszystkie materiały -kompozycja gruntująca, kompozycja podstawowa, kompozycja 
	wykończająca, kruszywo, materiały do przygotowania i naprawy podłoża, kity do wypełnień dylatacji jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
	6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
	6.2.1. Kontrola jakości materiałów 
	Materiały użyte do wykonania przygotowania i naprawy podłoża oraz wykonania posadzki żywicznej muszą odpowiadać wymaganiom podanym w pkt. 2. niniejszej specyfikacji technicznej. 
	Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
	-w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów będących materiałami budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881), 
	-stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów, 
	-terminy przydatności podane na opakowaniach. 
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	Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wody oraz ewentualnie innych materiałów użytych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmować wybrane wcześniej właściwości określone w SST zastosowanych materiałów. 
	6.2.2. Badania podłoży pod posadzki żywiczne Sprawdzeniu podlega: 
	• Należy sprawdzić, czy na powierzchni nie występuje: 
	Czystość podłoża. 

	-stwardniały cement i inne osady, 
	-wady, takie jak kieszenie piaskowe, 
	-wykwity, 
	-kredowanie i wykruszanie ziaren kruszywa, 
	-luźne elementy, takie jak pył, luźne i niezwiązane cząstki, odłamki betonu, ciała obce itp., 
	-zanieczyszczenia, takie jak olej, smar, nafta, tłuszcze itp., 
	-środki antyadhezyjne, środki do pielęgnacji betonu lub pozostałości starych powłok, 
	-odspojenia betonu lub zaprawy. 
	Obecność pyłu lub zanieczyszczeń na powierzchni podłoża można wykryć wizualnie, przez przetarcie, ścieranie, skrobanie lub zadrapanie powierzchnię betonu. Taśma samoprzylepna przyłożona do powierzchni wykazuje obecność pyłu po oderwaniu. Zanieczyszczenia usunąć przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, mioteł, spłukanie wodą, odkurzenie odkurzaczem przemysłowym itp. 
	Obecność starych wymalowań, zanieczyszczeń olejowych, tłustych zabrudzeń, środków antyadhezyjnych itp. wykryć można poprzez oględziny, próbę zwilżenia wodą, itp. W zależności od rodzaju zanieczyszczeń usunąć je mechanicznie, przez zmycie wodą z dodatkiem detergentu lub stosując specjalistyczne środki. 
	Wykrycie obszarów odspojonych w konstrukcji betonowej lub niezwiązanych pojedynczych ziaren kruszywa w powierzchniowej warstwie podłoża można przeprowadzać np. przez ostukiwanie lekkim młotkiem lub innym przyrządem. 
	Sprawdzenie podłoża pod kątem występowania na powierzchni podłoża kawern i zagłębień, mogących powodować przerwanie ciągłości powłoki należy przeprowadzić wizualnie. 
	Stwierdzone wykwity usunąć np. przez szczotkowanie lub metodami mechanicznymi. 
	• 
	• 
	• 
	Sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę. Nierówności większe od podanych w punkcie 5.3 wyrównać w sposób podany w dokumentacji technicznej z zastosowaniem materiałów wyszczególnionych w punkcie 2.2.1 niniejszej specyfikacji technicznej. 
	Równość podłoża. 


	• 
	• 
	Sprawdzenie spadków podłoża pod posadzkę przeprowadza się za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy. Spadki mniejsze od podanych w punkcie 5.3 wykonstruować w sposób podany w dokumentacji technicznej z materiałów o właściwościach podanych w pkt. 2.2.1. niniejszej specyfikacji technicznej. Sprawdzenia prawidłowości wykonstruowania spadków należy dokonać np. rozlewając wodę i obserwując kierunek jej spływu, lub przy pomocy poziomnicy. Pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm. 
	Spadek podłoża. 


	• 
	• 
	Zaleca się, aby pomiar temperatury powierzchni podłoża był dokonywany termometrem przeznaczonym do pomiaru temperatury powierzchniowej. Jeśli zachodzi potrzeba dokładnego pomiaru temperatury podłoża, po zastosowaniu odpowiedniego materiału zapewniającego kontakt termiczny z podłożem można przeprowadzić pomiar w następujący sposób. Zaleca się umieszczenie termometru w pozycji 
	Temperatura powietrza i podłoża. 
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	pomiarowej w środku materiału izolacyjnego, takiego jak płyta styropianowa o wymiarach 0,5 metra kwadratowego i grubości 70 mm. Zaleca się przeprowadzenie pomiaru przy ustabilizowanej temperaturze, tzn., kiedy zmiana temperatury z upływem czasu jest niższa niż 1 stopień Celsjusza/5 minut. 
	Temperaturę otoczenia mierzyć termometrem, np. rtęciowym lub cyfrowym. Zaleca się, aby dokładność odczytu wynosiła co najmniej ±1 °C. Pomiary powinny być wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca prowadzenia prac. Czujnik temperatury (termometr) nie powinien być poddawany bezpośredniemu działaniu promieni słonecznych. Zaleca się wykonywanie pomiarów wystarczająco często, aby odnotować zmiany o 2°C i odnotować tendencję obniżania lub wzrostu. 
	Wyniki powinny odpowiadać zakresowi podanemu w p. 5.5.2., chyba że SST zastosowanego systemu dopuszcza inny zakres temperatur. 
	• Wilgotność powietrza należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów (higrometr). 
	Wilgotność powietrza i podłoża. 

	Kompozycje żywiczne nie mogą być nakładane, jeśli temperatura otoczenia przekracza temperaturę punktu rosy 
	o mniej niż 3°C, dlatego konieczne jest oznaczenie temperatury punktu rosy za pomocą tabel lub przy pomocy elektronicznych termohigrometrów. 
	Wilgotność podłoża mierzyć metodami bezpośrednimi (np. za pomocą wagosuszarki) lub aparatem CM. 
	Wyniki powinny odpowiadać zakresowi podanemu w pkt. 5.5.2., chyba że SST zastosowanego systemu dopuszcza inny zakres. 
	• Powierzchniową wytrzymałość na rozciąganie można mierzyć na placu budowy metodą „pull-off”. Metodę tę można stosować bezpośrednio na badanej powierzchni lub w miejscu, gdzie powierzchnia została częściowo nawiercona, jeśli wymagany jest pomiar wytrzymałości na określonej głębokości pod powierzchnią. 
	Parametry wytrzymałościowe podłoża. 

	Wytrzymałość na ściskanie można mierzyć np. metodami sklerometrycznymi. 
	Wyniki należy porównać z wartościami podanymi w pkt. 2.2.1. 
	Zaleca się zwrócenie uwagi na staranne przygotowanie powierzchni, a także na liczbę i umiejscowienie punktów pomiarowych, tak aby były one odpowiednio reprezentatywne. 
	• Sprawdzenie polega na częściowym odbiorze etapu robót związanych z wykonaniem warstw hydroizolacyjnych i/lub paroszczelnych. W przypadku braku częściowego odbioru ww. robót prace posadzkarskie należy przerwać do momentu ustalenia sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 
	Sprawdzeniu podlega poprawność wykonania hydroizolacji i/lub paroizolacji konstrukcji podłogi. 

	Należy ponadto sprawdzić zgodność przygotowania podłoża z wymogami wynikającymi z dokumentacji projektowej i odpowiednich SST. Inne badania, jeżeli są niezbędne i wykonywane, należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich dokumentach odniesienia (normach, SST itp.). Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej, SST lub kartach technicznych odpowiednich materiałów, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektor
	6.3. Badania w czasie robót 
	6.3.1. Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami producentów zastosowanych wyrobów. W odniesieniu do posadzek nakładanych wielowarstwowo badania te powinny być przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie: 
	-przestrzegania warunków prowadzenia prac podanych w pkt. 5.5.-5.6. niniejszej ST, 
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	-poprawności przygotowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób pozwalający na ich całkowite stwardnienie i zapewniający ich zespolenie. 
	6.3.2. Przy nakładaniu wielowarstwowym kompozycji żywicznych, poprzednią, stwardniałą warstwę traktować trzeba jak podłoże, konieczne jest jej sprawdzenie wg zasad podanych w pkt. 6.2.2. 
	6.3.3. Podczas nakładania kompozycji żywicznej kontrolować należy: 
	-temperaturę materiałów (jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że materiał mógł być przechowywany w nieodpowiednich warunkach), -wygląd zewnętrzny materiałów, -poprawność przygotowania podłoża, -ilość mieszanych składników, czas mieszania, czas aplikacji, zużycie materiału, -warunki cieplno wilgotnościowe (temperatura powietrza, podłoża, wilgotność względna powietrza, punkt 
	rosy), 
	-grubość nakładanej powłoki. Kontrolę należy przeprowadzać na bieżąco sprawdzając zużycie materiału dla każdego cyklu roboczego, -sposób wykonania posypki z kruszywa (jeżeli jest wykonywania) i usunięcie po związaniu kompozycji 
	żywicznej nadmiaru kruszywa, -długość przerw technologicznych, -wygląd nałożonej każdej warstwy powłoki. Powłoka powinna mieć jednolitą barwę i jednolity wygląd, -przed nałożeniem kolejnej warstwy systemu poprzednia powinna być związana, niedopuszczalne są rysy, 
	spękania i pofałdowania jak również bez rys, spękań i pofałdowań, niedopuszczalne są białe przebarwienia i 
	kleistość powierzchni. W odniesieniu do materiałów nakładanych wielowarstwowo badania te powinny być przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy. 
	6.3.4. Wyniki badań przeprowadzanych w czasie wykonywania robót powinny być odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
	6.4. Badania w czasie odbioru robót 6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badań Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
	dotyczące wykonanej posadzki żywicznej, w szczególności w zakresie: 
	-zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, -jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, -prawidłowości przygotowania podłoża, -prawidłowości wykonania posadzki żywicznej, -prawidłowości wykonania detali konstrukcyjnych (dylatacji, cokołów itp.). 
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	Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 
	Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów: 
	a) 
	a) 
	a) 
	czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do nałożenia kompozycji żywicznej, a użyte materiały spełniały wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST, 

	b) 
	b) 
	czy w okresie wykonywania robót spełnione były warunki cieplno-wilgotnościowe podane w p. 5.5.2 niniejszej ST, 

	c) 
	c) 
	czy układ i grubość warstw posadzki żywicznej odpowiada dokumentacji technicznej i wytycznym producenta, 

	d) 
	d) 
	czy przestrzegane były długości przerw technologicznych między poszczególnymi etapami robót. 6.4.2.Opis badań 


	6.4.2.1. Sprawdzenie wyglądu powierzchni posadzki -stwardniała posadzka powinna być równa, o jednolitej barwie, niedopuszczalne są rysy, spękania i pofałdowania jak również białe przebarwienia i kleistość powierzchni. 
	6.4.2.2. Sprawdzenie stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym przedmiotem; po naciskaniu nie powinny pozostawać w posadzce trwałe odkształcenia. 
	6.4.2.3. Sprawdzenie przylegania i związania posadzki z podkładem podłogowym poprzez opukiwanie jej powierzchni drewnianym młotkiem; posadzka nie powinna wydawać charakterystycznego głuchego odgłosu. 
	6.4.2.4. Sprawdzenie równości podłoża z dokładnością do 1 mm poprzez przyłożenie w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowej łaty. 
	6.4.2.5. Sprawdzenie spadków podłoża za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy. Pomiary spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm. Sprawdzenia prawidłowości wykonstruowania spadków należy dokonać np. rozlewając wodę i obserwując kierunek jej spływu, lub przy pomocy poziomnicy. 
	6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania szczegółów wykończenia posadzki, np. osadzenia wpustu, wykonania cokołu, metodą wizualną. 
	6.4.2.7. Sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych metodą wizualną oraz poprzez zmierzenie ich szerokości w dowolnie wybranych trzech miejscach; szczeliny dylatacyjne powinny mieć jednakową szerokość, a masa dylatacyjna powinna dokładnie wypełniać przestrzeń pomiędzy polami posadzki. 
	Badania powyższe należy przeprowadzić wzrokowo, przez pomiar oraz porównanie z dokumentacją projektową, równocześnie z oceną zgodności wykonania robót z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6. niniejszej specyfikacji. 
	6.4.3. Dodatkowe badania właściwości technicznych kompozycji żywicznych przed i po stwardnieniu, a także wykonanej posadzki. 
	Badania takie przeprowadza się z ramach przyjętego Programu Zabezpieczenia Jakości lub gdy konieczność przeprowadzenia takich badań wynika z odrębnych przesłanek i szczegółowej specyfikacji technicznej. 
	Decyzję o wyborze parametrów do sprawdzenia (pkt 2.2. niniejszej specyfikacji) podejmuje się w sposób indywidualny. Oceny wyników badań należy dokonywać w sposób kompleksowy. 
	7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7 
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	7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót 
	Posadzki żywiczne oblicza się w metrach kwadratowych. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych ścian, doliczając wnęki i przejścia. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie poszczególnych słupów, pilastrów, fundamentów pieców itp. większe od 0,25 m. 
	2

	Cokoliki posadzkowe, dylatacje i wpusty linowe oblicza się w metrach ich długości z dokładnością do 0,10 m. Wpusty punktowe oblicza się w sztukach. Obmiar robót zanikających i ulegających zakryciu wykonać przed nałożeniem warstwy zakrywającej. 
	8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
	8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
	Przy wykonywaniu posadzek żywicznych robotami ulegającymi zakryciu są podłoże i każda stwardniała warstwa stanowiąca podłoże dla kolejnej nakładanej warstwy kompozycji żywicznej. 
	Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do nakładania kolejnej warstwy, natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy. 
	W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi przygotowania podłoża określonymi w pkt. 5.3. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoże za przygotowane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST i zezwolić na przystąpienie do nakładania kompozycji żywicznej. 
	Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania nieodebranego podłoża. 
	Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
	8.3. Odbiór częściowy 
	Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót (pkt 8.4.). 
	Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed wykonaniem następnej warstwy lub odbiorem końcowym. 
	Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
	Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli umowa taką formę przewiduje). 
	8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
	8.4.1. Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikacją techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, 
	8.4.1. Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikacją techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, 
	wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa 
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	8.4.2. Dokumenty do końcowego odbioru Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: -dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, -szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, -dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 
	kontroli spisane w trakcie wykonywania prac, 
	-dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, -protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, -protokoły odbiorów częściowych, -instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, -wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
	zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4., porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
	projektowej i w pkt. 5.5. i 5.6. niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
	Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny prace nie powinny być odebrane. W takim wypadku należy 
	przyjąć jedno z następujących rozwiązań: -jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót posadzkowych z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.5. i 5.6. niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawić posadzkę ponownie do odbioru, 
	-jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika oraz nie ograniczają trwałości i skuteczności robót, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
	-w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonaną posadzkę, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
	W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
	-ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, -ocenę wyników badań, -wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, -stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
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	Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
	8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
	Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu posadzki po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
	Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykonanych posadzek, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
	Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
	Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach posadzkowych. 
	9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
	9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
	Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
	Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
	Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
	-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
	Ceny jednostkowe wykonania posadzki żywicznej lub kwoty ryczałtowe uwzględniają: 
	-przygotowanie stanowiska roboczego, -dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, -obsługę sprzętu, -zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do obróbki, -przygotowanie materiałów, -ocenę i przygotowanie podłoży, -demontaż przed robotami posadzkowymi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 
	zdemontowania w celu wykonania prac, -wykonanie posadzki żywicznej, -naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
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	-uporządkowanie miejsca wykonywania robót, -usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej -likwidację stanowiska roboczego, -utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i wymaganiami 
	specyfikacji, -koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
	10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
	10.1. Normy i wytyczne 
	1. PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -Materiały -Właściwości i wymagania. 2. PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -Definicje, wymagania, kontrola jakości i 
	ocena zgodności -Definicje. 3. PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie 
	jakością i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu. 4. PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -Definicje, wymagania, sterowanie jakością i 
	ocena zgodności -Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne. 5. PN-EN 1504-10:2005, PN-EN 1504-10:2005/AC:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -Definicje, wymagania, sterowanie jakością i 
	ocena zgodności -Część 10: Stosowanie wyrobów i systemów na placu budowy oraz sterowanie jakością prac. 
	6. PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 2061:2003/A2:2006 Beton -Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
	-

	7. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
	8. PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy. 9. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Pomiar przyczepności 
	przez odrywanie. 10. PN-EN 13501-1:2007(U) 
	Table
	TR
	STWIOR dla inwestycji p.n.: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, NISKOPRĄDOWĄ, WOD-KAN, WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. BUDOWA CIĄGU PIESZO – JEZDNEGO ORAZ NAZIEMNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ ZEWNĘTRZNĄ, WEWETRZNĄ: ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ NA DZIAŁCE NR 1/31, OBR. 70 PODGÓRZE PRZY UL. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO 29 W KRAKOWIE 
	strona 201 


	Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 
	11. PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane -Wyroby do uszczelniania -Klasyfikacja i wymagania dotyczące kitów. 12. PN-EN 26927:1998 Budownictwo -Wyroby do uszczelniania. Kity -Terminologia. 
	13. 
	13. 
	13. 
	PN-EN ISO 7389 Konstrukcje budowlane -Wyroby do uszczelniania -Określanie powrotu elastycznego kitów. 

	14. 
	14. 
	PN-EN ISO 7390:2004 Konstrukcje budowlane -Wyroby do uszczelniania -Określanie odporności na spływanie. 

	15. 
	15. 
	15. 
	PN-EN ISO 8339:2005 (U) 

	Konstrukcje budowlane -Wyroby do uszczelniania -Kity -Określanie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu. 

	16. 
	16. 
	16. 
	PN-EN ISO 8340:2005 (U) 

	Konstrukcje budowlane -Wyroby do uszczelniania -Kity -Określanie właściwości mechanicznych kitów przy stałym rozciąganiu. 

	17. 
	17. 
	17. 
	PN-EN ISO 9046:2005 

	Konstrukcje budowlane -Wyroby do uszczelniania -Określanie właściwości adhezji/kohezji kitów w stałej temperaturze. 

	18. 
	18. 
	18. 
	PN-EN ISO 10590:2007 

	Konstrukcje budowlane -Kity -Określanie właściwości mechanicznych kitów przy rozciąganiu, przy stałym wydłużeniu, po działaniu wody. 

	19. 
	19. 
	PN-EN ISO 10591:2007 Konstrukcje budowlane -Kity -Określanie właściwości adhezji/kohezji kitów po działaniu wody. 

	20. 
	20. 
	20. 
	PN-EN ISO 11431:2004 

	Konstrukcje budowlane -Wyroby do uszczelniania -Określanie właściwości adhezji/kohezji kitów po działaniu ciepła, wody i sztucznego światła działającego przez szkło. 

	21. 
	21. 
	PN-EN ISO 11432:2005 (U) Konstrukcje budowlane -Kity -Określanie odporności na ściskanie. 

	22. 
	22. 
	PN-B-30151:1997 Kit tiokolowy. 

	23. 
	23. 
	23. 
	PN-EN ISO 7783-1:2001 

	Farby i lakiery -Oznaczanie współczynnika przenikania pary wodnej -Część 1: Metoda szalkowa dla swobodnych powłok. 

	24. 
	24. 
	PN-EN ISO 7783-2:2001 
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	Farby i lakiery -Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton -Część 2: Oznaczanie i klasyfikacja współczynnika przenikania pary wodnej (przepuszczalności). 25. PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach -Część 1: Odwierty rdzeniowe -Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na 
	ściskanie. 26. PN-EN 12504-2:2002, PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 Badania betonu w konstrukcjach -Część 2: Badania nieniszczące -Oznaczanie liczby odbicia. 27. PN-EN 1062-3:2000 Farby i lakiery -Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton -Oznaczanie i klasyfikacja współczynnika przenikania wody (przepuszczalności). 28. PN-EN 1062-6:2003 Farby i lakiery -Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton -Część 6: Oznaczanie przepuszczalności ditlenku węgl
	31. 
	31. 
	31. 
	31. 
	PN-EN ISO 4628-1:2005 

	Farby i lakiery -Ocena zniszczenia powłok -Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie -Część 1: Ogólne wprowadzenie i system określania. 

	32. 
	32. 
	32. 
	PN-EN ISO 4628-2:2005 

	Farby i lakiery -Ocena zniszczenia powłok -Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie -Część 2: Ocena stopnia spęcherzenia. 

	33. 
	33. 
	33. 
	PN-EN ISO 4628-4:2005 

	Farby i lakiery -Ocena zniszczenia powłok -Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie -Część 4: Ocena stopnia spękania. 

	34. 
	34. 
	PN-EN ISO 4628-5:2005 


	Farby i lakiery -Ocena zniszczenia powłok -Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie -Część 5: Ocena stopnia złuszczenia. 35. PN-ISO 4628-6:1999, PN-ISO 4628-6:1999/Ap1:2001 
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	Farby i lakiery -Ocena zniszczenia powłok lakierowych -Określanie intensywności, ilości i rozmiaru podstawowych rodzajów uszkodzenia -Ocena stopnia skredowania metodą taśmy. 
	36. 
	36. 
	36. 
	36. 
	PN-EN 13687-1:2002 (U) 

	Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -Metody badań -Oznaczanie kompatybilności termicznej -Część 1: Cykliczne zamrażanie-rozmrażanie przy zanurzeniu w soli odladzającej. 

	37. 
	37. 
	37. 
	PN-EN 13687-2:2002 (U) 

	Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -Metody badań -Oznaczanie kompatybilności termicznej -Część 2: Cykliczny efekt burzy (szok termiczny). 

	38. 
	38. 
	38. 
	PN-EN 13687-3:2002 (U) 

	Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -Metody badań -Oznaczanie kompatybilności termicznej -Część 3: Cykle termiczne bez soli odladzającej. 

	39. 
	39. 
	39. 
	PN-EN 13687-4:2002 (U) 

	Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -Metody badań -Oznaczanie kompatybilności termicznej -Część 4: Cykle termiczne na sucho. 

	40. 
	40. 
	40. 
	PN-EN 13687-5:2002 (U) 

	Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -Metody badań -Oznaczanie kompatybilności termicznej -Część 5: Odporność na szok termiczny. 

	41. 
	41. 
	PN-EN ISO 2812-1:2007 (U) Farby i lakiery -Oznaczanie odporności na ciecze -Część 1: Zanurzenie w cieczy innej niż woda. 

	42. 
	42. 
	PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery -Próba odrywania do oceny przyczepności. 

	43. 
	43. 
	PN-EN ISO 2808:2007 (U) Farby i lakiery -Oznaczanie grubości powłoki. 

	44. 
	44. 
	PN-EN ISO 2409:2007 (U) Farby i lakiery -Badanie metodą siatki nacięć. 

	45. 
	45. 
	PN-EN ISO 6272-1:2005, PN-EN ISO 6272-1:2005/Ap1:2005 


	Farby i lakiery -Badania nagłego odkształcenia (odporność na uderzenie) -Część 1: Badanie za pomocą spadającego ciężarka, wgłębnik o dużej powierzchni. 46. PN-EN 13529:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -Metody badań -Odporność na silną agresję 
	chemiczną. 47. PN-EN 12190:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -Metody badań -Oznaczanie wytrzymałości na 
	ściskanie zaprawy naprawczej. 
	Table
	TR
	STWIOR dla inwestycji p.n.: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, NISKOPRĄDOWĄ, WOD-KAN, WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. BUDOWA CIĄGU PIESZO – JEZDNEGO ORAZ NAZIEMNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ ZEWNĘTRZNĄ, WEWETRZNĄ: ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ NA DZIAŁCE NR 1/31, OBR. 70 PODGÓRZE PRZY UL. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO 29 W KRAKOWIE 
	strona 204 


	48. PN-EN 1770:2000 
	Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -Metody badań -Oznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej. 
	49. 
	49. 
	49. 
	PN-EN 12617-1:2004 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -Metody badań -Część 1: Oznaczanie skurczu liniowego polimerów i systemów zabezpieczeń powierzchniowych (SPS). 

	50. 
	50. 
	50. 
	PN-EN 13036-4:2004 (U) 

	Drogi samochodowe i lotniskowe -Metody badań -Część 4: Metoda pomiaru oporów poślizgu/ poślizgnięcia na powierzchni: próba wahadła. 

	51. 
	51. 
	51. 
	PN-EN 13578:2004 (U) 

	Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -Metody badań Kompatybilność z betonem wilgotnym. 
	-


	52. 
	52. 
	PN-EN ISO 868:2005 


	Tworzywa sztuczne i ebonit -Oznaczanie twardości przy wciskaniu z zastosowaniem twardościomierza (twardość Shore'a). 53. PN-ISO 3274:1997, PN-ISO 3274:1997/Ap1:1999 Specyfikacje geometrii wyrobów -Struktura geometryczna powierzchni: metoda profilowa -Charakterystyki 
	nominalne przyrządów stykowych (z ostrzem odwzorowującym). 
	54. PN-EN ISO 5470-1:2001 
	Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi -Wyznaczanie odporności na ścieranie -Część 1: Urządzenie ścierające Tabera. 55. PN-EN 660-1:2002, PN-EN 660-1:2002/A 1:2004 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie odporności na ścieranie. Część 1: Metoda Stuttgart. 56. PN-EN 1081:2001, PN-EN 1081:2001/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podłogowe -Wyznaczanie rezystancji elektrycznej. 57. PN-C-89021:1982 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie współczynnika liniowej rozszerzalności cieplnej. 
	58. 
	58. 
	58. 
	PN-EN ISO 175:2002 Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania skutków zanurzenia w ciekłych chemikaliach. 

	59. 
	59. 
	PN-EN ISO 178:2006 Tworzywa sztuczne -Oznaczanie właściwości przy zginaniu. 

	60. 
	60. 
	PN-EN ISO 9239-1:2004 Badania reakcji na ogień posadzek -Część 1: Określanie właściwości ogniowych metodą płyty promieniującej. 

	61. 
	61. 
	PN-EN ISO 11925-2:2004 
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	Badania reakcji na ogień -Zapalność materiałów poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia -Część 2: 
	Badania przy działaniu pojedynczego płomienia. 
	62. PN-83/B-06256 
	Beton odporny na ścieranie. 
	63. PN-EN 13892-2:2004 
	Metody badania materiałów na podkłady podłogowe -Część 2: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i 
	ściskanie. 64. PN-EN 13892-3:2005, PN-EN 13892-3:2005/Ap1:2005 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe -Część 3: Oznaczanie odporności na ścieranie według 
	Bohmego. 65. PN-EN 13892-4:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe -Część 4: Oznaczanie odporności na ścieranie według 
	BCA. 66. PN-EN 13892-5:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe -Część 5: Oznaczanie odporności na ścieranie materiałów 
	podkładów podłogowych pod naciskiem toczącego się koła. 67. PN-EN 13892-6:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe -Część 6: Oznaczanie twardości powierzchniowej. 68. PN-EN 13892-7:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe -Część 7: Oznaczanie odporności na ścieranie materiałów 
	podkładów podłogowych pokrytych wykładziną podłogową pod naciskiem toczącego się koła. 69. PN-EN 13892-8:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe -Część 8: Oznaczanie przyczepności. 70. DIN 51130 2004-06 Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft; Arbeitsräume und Arbeitsbereiche 
	mit erhöhter Rutschgefahr; Begehungsverfahren; Schiefe Ebene (Badanie wykładzin podłogowych. Oznaczenie właściwości przeciwpoślizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie robocze o podwyższonym zagrożeniu poślizgowym. Metoda chodzenia -płaszczyzna nachylona). 
	71. 
	71. 
	71. 
	Procedura badawcza LT -1 Badanie lepkości i rozlewności mas podłogowych na bazie żywic syntetycznych (ITB). 

	72. 
	72. 
	Procedura badawcza LT -40 
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	Uzupełnienie do normy DIN 51130 Badanie wykładzin podłogowych. Oznaczanie właściwości przeciwpoślizgowych. Pomieszczenia i przestrzenie robocze o podwyższonym zagrożeniu poślizgowym. Metoda chodzenia -płaszczyzna nachylona (ITB). 
	73. ZUAT-15/VIII.09/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania posadzek żywicznych (ITB). 1.Fussboeden In Arbeitsraumen und Arbeitsbereichen mit erhoehter Rutschgefahr ZH 1/571, IV.1989. 2.BEB -Industrieboeden aus Reaktionsharz. Beschichtung. 1985. 3.BEB -Industrieboeden aus Reaktionsharz. Estrich. 1985. 4.BEB -Industrieboeden aus Reaktionsharz. Impraegnierung. 1985. 5.BEB -Industrieboeden aus Reaktionsharz. Stoffe. 1987. 6.BEB -Industrieboeden aus Reaktionsharz. Versiegelung. 1985. 7.BEB -Industrieboeden aus Reak
	9.3. Ustawy 
	-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). -Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087). -Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z 
	późn. zmianami). -Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225). -Ustawa z 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 127). -Ustawa z 22 lipca 2006 r. o paszach zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1045). 
	10.3. Rozporządzenia 
	– 
	– 
	– 
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

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

	– 
	– 
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

	– 
	– 
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 

	– 
	– 
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

	– 
	– 
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

	– 
	– 
	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z późn. zmianami). 

	– 
	– 
	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami). 

	– 
	– 
	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. 2005 nr 116 poz. 985). 

	– 
	– 
	Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 29 kwietnia 2004 r. nr 852/2004 – w sprawie higieny środków spożywczych. 
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	– Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 29 kwietnia 2004 r. nr 853/2004 – ustanawiające szczegółowe zasady higieny żywności pochodzenia zwierzęcego. 
	– Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 29 kwietnia 2004 r. nr 854/2004 – ustanawiające szczegółowe zasady organizacji urzędowej kontroli nad produktami pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonymi do spożycia przez ludzi. 
	– Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 29 kwietnia 2004 r. nr 882/2004 – w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt. 
	10.4. Obwieszczenia 
	Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów (M. P. z 2004 r. Nr 32, poz. 571). 
	10.5. Inne dokumenty i instrukcje 
	– 
	– 
	– 
	Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B: Roboty wykończeniowe. zeszyt 3: Posadzki mineralne i żywiczne(ITB, Warszawa 2004 r.). 

	– 
	– 
	Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część C: Zabezpieczenia i izolacje. zeszyt 9: Naprawy konstrukcji żelbetowych przy użyciu kompozytów z żywic syntetycznych (ITB, Warszawa 2006 r.). 

	– 
	– 
	Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2007 r. 

	– 
	– 
	Maciej Rokiel – Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce. Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2006 r. 

	– 
	– 
	Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wykonywanie epoksydowej posadzki chemoodpornej żywicami epoksydowymi Asodur-GBM i Asodur-B351 firmy Schomburg. 

	– 
	– 
	Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Posadzka epoksydowa firmy Deitermann. 

	– 
	– 
	Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Nawierzchnia chodnika z żywic epoksydowych firmy Deitermann. 

	– 
	– 
	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
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	ST.01.13.00 UKŁADANIE PŁYTEK 
	ST.01.13.00 UKŁADANIE PŁYTEK 

	(Kod CPV 45430000-0) UKŁADANIE PŁYTEK NA ŚCIANACH 
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	1. WSTĘP 
	1.1. Przedmiot SST 
	Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót okładzinowych z płytek przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 
	1.2. Zakres stosowania SST 
	Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
	Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
	1.3. Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: -pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę architektoniczną 
	okładanych elementów. 
	Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów oceny 
	podłoży, wykonanie posadzek i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych z płytek, oraz ich odbiory. 
	1.4. Określenia podstawowe 
	Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
	ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a także podanymi poniżej: Podłoże -element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty posadzkowe i okładzinowe z płytek. Warstwa wyrównawcza -warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów 
	powierzchni podłoża. Warstwa wygładzająca -cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. Warstwa gruntująca -powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność 
	powłoki ochronnej. Faseta -wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 
	1.5. 
	1.5. 
	1.5. 
	Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
	w ST B-00.00.00 


	2. 
	2. 
	Materiały 


	2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
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	Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych. 
	2.2. Rodzaje materiałów 
	Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych z płytek powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
	2.2.1. Płyty i płytki Płytki powinny odpowiadać następującej normie: -PN-EN 14411:2005 -Płytki i płyty ceramiczne -Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. 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, mrozoodporność i twardość. 
	2.2.2. Kompozycje klejące i zaprawy 
	Kompozycje klejące do mocowania płytek muszą spełniać wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
	2.2.3. Materiały pomocnicze Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to: -listwy dylatacyjne i wykończeniowe, -środki ochrony płytek i spoin, -środki do usuwania zanieczyszczeń, -środki do konserwacji posadzek i okładzin. Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie 
	aprobaty techniczne. 
	2.2.4. Woda 
	Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 
	2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek 
	Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
	-są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), -są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa 
	wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), -spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
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	-producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
	-spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 
	Niedopuszczalne jest stosowanie do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek materiałów nieznanego pochodzenia. 
	Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
	2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych 
	Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
	Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
	Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
	Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
	3. Sprzęt 
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
	3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych 
	Do wykonywania robót posadzkowych 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 mm do rozprowadzania 
	kompozycji klejących, -łaty do sprawdzania równości powierzchni, -poziomnice, -mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
	klejących, -pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
	Table
	TR
	STWIOR dla inwestycji p.n.: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, NISKOPRĄDOWĄ, WOD-KAN, WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. BUDOWA CIĄGU PIESZO – JEZDNEGO ORAZ NAZIEMNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ ZEWNĘTRZNĄ, WEWETRZNĄ: ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ NA DZIAŁCE NR 1/31, OBR. 70 PODGÓRZE PRZY UL. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO 29 W KRAKOWIE 
	strona 214 


	-gąbki do mycia i czyszczenia, -wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
	4. Transport 
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
	4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych 
	Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym. 
	Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 
	Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 
	Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 
	Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać się po wcześniej wykonanych posadzkach. 
	5. Wykonanie robót 
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
	5.2. Warunki przystąpienia do robót 
	5.2.1. Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek powinny być zakończone: -wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg, -roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
	technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), -wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 
	5.2.2. Przystąpienie do tych robót powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji budynku, tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 
	5.2.3. Roboty okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5 st.C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
	5.2.4. Wykonane okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułożeniu chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem. 
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	5.3. Wykonanie posadzek z płytek 
	5.3.1. Podłoża Podłoża pod posadzki z płytek może stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm. Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 
	minimum 3 MPa. Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: -podkłady związane z podłożem -25 mm, -podkłady na izolacji przeciwwilgociowej -35 mm, -podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) -40 mm. Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek 
	starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
	Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 
	przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchnia dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m , a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być 
	wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów posadzek. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. 
	Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów 
	betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym. Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu posadzek z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę 
	warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju. 
	5.3.2. Układanie posadzek z płytek 
	Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 
	Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
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	Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych podłodze. 
	Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. 
	Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klej ąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
	Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: -50 x50 mm -3mm -100 x100 mm -4mm -150 x150 mm -6mm -200 x200 mm -6mm -250 x250 mm -8mm -300 x300 mm -10 mm -400 x400 mm -12 mm. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m lub pozwolić na wykonanie 
	wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
	Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając 
	pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
	W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pokrywać całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. 
	Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: -do 100 mm -około 2 mm -od 100 do 200 mm -około 3 mm -od 200 do 600 mm -około 4 mm -powyżej 600 mm -około 5-20 mm. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też 
	usunąć wkładki dystansowe. 
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	W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
	Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
	Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
	W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym pędzlem (wodą). 
	Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni posadzki pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli 
	w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 
	Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
	Dla podniesienia jakości posadzki i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 
	5.4. Wykonanie okładzin 
	5.4.1. Podłoża pod okładzinę Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: -ściany betonowe, -otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych, -płyty gipsowo kartonowe. Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych 
	powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku 
	wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) 
	zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. 
	W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 
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	-powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich, 
	-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. 
	Nie dopuszcza się wykonywania okładzin mocowanych na kompozycjach klejących ułożonych na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 
	5.4.2. Układanie płytek (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 jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawiera
	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. 
	Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klej ąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
	Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
	Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 
	Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 
	Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 
	Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
	Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 
	Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
	Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
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	Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 
	W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 
	Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. 
	Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
	W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym pędzlem (wodą). 
	Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
	Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. 
	Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
	Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianych im wymaganiom. 
	Impregnowane mogą być także płytki. 
	6. Kontrola jakości robót 
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
	6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
	Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z płytek badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót. 
	Wszystkie materiały -płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
	Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
	Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
	-sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
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	-sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2metrową łatę, 
	-

	-sprawdzenie spadków podkładu pod 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. 
	Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
	6.3. Badania w czasie robót 
	Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek i okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidłowość ich wykonania ma wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”. 
	6.4. Badania w czasie odbioru robót 
	Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
	wykonanych posadzek 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 posadzek i okładzin, -prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji. Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
	robót i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg i okładzin ścian z płytek powinien obejmować: -sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać 
	wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, -sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w 
	różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, -sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich 
	długości (dla spoin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i 
	dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, -sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem, 
	-sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; 
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	na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, 
	-grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
	Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
	6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek i okładzin z płytek 
	6.5.1. Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania: 
	-cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla których różnorodność barw jest zamierzona), -cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy 
	lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, -grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, -dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki 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, -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. 6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: -cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla 
	których różnorodność barw jest zamierzona), 
	-cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, -grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, -dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 
	2 mm na długości 2 m, -odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m, -spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania -dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm 
	na długości całej okładziny, -elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
	7. Obmiar robót 
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	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
	7.2. Szczegółowe zasady obmiarowania 
	Powierzchnie okładzin z płytek 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. 
	8. Odbiór robót 
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 450000007, pkt8 
	-

	8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
	Przy robotach związanych z wykonywaniem okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych i okładzinowych. 
	W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży i określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla okładzin. 
	Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót posadzkowych i okładzinowych. 
	Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
	Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 
	Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
	8.3. Odbiór częściowy 
	Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
	Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
	Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
	Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
	8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
	Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
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	Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, 
	wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
	Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
	Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
	-projekt budowlany, 
	-projekty wykonawcze, 
	-dokumentację powykonawczą, 
	-szczegółowe specyfikacje techniczne, 
	-dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
	-aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 
	-protokóły odbioru podłoża, 
	-protokóły 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 z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 
	Roboty okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i 
	dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzka lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
	-jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
	-jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości posadzki lub okładziny, 
	zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, -w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
	wadliwie wykonanych posadzek lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
	Protokół powinien zawierać: -ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, -ocenę wyników badań, -wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, -stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek i okładzin z płytek z zamówieniem. 
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	Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
	8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
	Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i okładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
	Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i okładzin z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
	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 posadzkach i okładzinach z płytek. 
	9. Podstawa płatności 
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
	9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
	Rozliczenie robót okładzinowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
	Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
	Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót posadzkowych i okładzinowych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
	-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
	-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
	Ceny jednostkowe wykonania robót posadzkowych i okładzinowych lub kwoty ryczałtowe uwzględniają: 
	-przygotowanie stanowiska roboczego, -dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, -obsługę sprzętu, -ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na 
	wysokości do 4 m, -ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź zastosowaniem 
	odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, -zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem i 
	uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i okładzin, 
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	-osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia, -osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, -usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót okładzinowych, -usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na elementach nie 
	okładanych płytkami, -uporządkowanie miejsca wykonywania robót, -usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji 
	technicznej, -likwidację stanowiska roboczego, -wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, -koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
	10.1. Normy 
	1. 
	1. 
	1. 
	PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne -Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. 

	2. 
	2. 
	PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

	3. 
	3. 
	PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne -Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

	4. 
	4. 
	PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne -Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. 

	5. 
	5. 
	PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne -Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 

	6. 
	6. 
	PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne -Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej. 

	7. 
	7. 
	PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne -Oznaczanie odporności na uderzenia metodą pomiaru współczynnika odbicia. 

	8. 
	8. 
	PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne -Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych. 

	9. 
	9. 
	PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne -Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych. 

	10. 
	10. 
	PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne -Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 

	11. 
	11. 
	PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne -Oznaczanie odporności na szok termiczny. 

	12. 
	12. 
	PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne -Oznaczanie rozszerzalności wodnej. 

	13. 
	13. 
	PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw. 

	14. 
	14. 
	PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne -Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych. 

	15. 
	15. 
	PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne -Oznaczanie mrozoodporności. 

	16. 
	16. 
	PN-EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne -Oznaczanie odporności chemicznej. 

	17. 
	17. 
	PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw. 

	18. 
	18. 
	PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne -Oznaczanie odporności na plamienie. 

	19. 
	19. 
	PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne -Oznaczanie uwalniania ołowiu i kadmu z płytek szkliwionych. 

	20. 
	20. 
	PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne -Oznaczanie małych różnic barwy. 

	21. 
	21. 
	PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne -Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 

	22. 
	22. 
	PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek -Definicje i wymagania techniczne. 

	23. 
	23. 
	PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw. 

	24. 
	24. 
	PN-EN 12002:2005 Kleje do płytek -Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych klejów i zapraw do spoinowania. 

	25. 
	25. 
	PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek -Oznaczanie odporności chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 

	26. 
	26. 
	PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów -Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań. 

	27. 
	27. 
	PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw. 

	28. 
	28. 
	PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów -Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 

	29. 
	29. 
	PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 

	30. 
	30. 
	PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów -Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru). 

	31. 
	31. 
	PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów -Część 12: Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 

	32. 
	32. 
	PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów -Określenie współczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 

	33. 
	33. 
	PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw. 

	34. 
	34. 
	PN-EN 197-1:2002 Cement -Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 

	35. 
	35. 
	PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 

	36. 
	36. 
	PN-EN 197-2:2002 Cement -Część 2: Ocena zgodności. 

	37. 
	37. 
	PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane -Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

	38. 
	38. 
	PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane -Część 2: Metody badań. 

	39. 
	39. 
	PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane -Część 3: Ocena zgodności. 

	40. 
	40. 
	PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

	41. 
	41. 
	PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 

	42. 
	42. 
	PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw. 

	43. 
	43. 
	PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe -Gips budowlany. 

	44. 
	44. 
	PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe -Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 45. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw. 
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	46. 
	46. 
	46. 
	PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe -Terminologia. 

	47. 
	47. 
	PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

	48. 
	48. 
	PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 

	49. 
	49. 
	PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -Materiały -Właściwości i wymagania. 


	10.2. Ustawy 
	-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). -Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087). 
	– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami). 
	10.3. Rozporządzenia 
	– 
	– 
	– 
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

	– 
	– 
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

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

	– 
	– 
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

	– 
	– 
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

	– 
	– 
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 


	10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

	– 
	– 
	– 
	– 
	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 

	– 
	– 
	Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990 rok. 

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

	– 
	– 
	Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok. 

	– 
	– 
	Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok 
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	ST.01.14.00 ROBOTY MALARSKIE 
	ST.01.14.00 ROBOTY MALARSKIE 

	(Kod CPV 45442100-8) 
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	1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
	1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 
	1.2. Zakres stosowania SST Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnie
	1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń) i zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych) obiektów budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną i obejmuje wykonanie następujących czynności: -przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.), -wykonanie powłok malarskich. Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do robót malarskich, wymagań i sposobów 
	1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a także zdefiniowanymi poniżej: Podłoże malarskie -surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu,
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
	1.6. Dokumentacja robót malarskich Roboty malarskie należy wykonywać na podstawie dokumentacji, która powinna w szczególności zawierać: 
	– 
	– 
	– 
	kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich, 

	– 
	– 
	warunki użytkowania powłok malarskich. 


	2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
	2.2. Rodzaje materiałów Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
	2.2.1. Materiały pomocnicze Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
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	-rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, -środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, -środki do likwidacji zacieków i wykwitów, -kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych 
	2.2.2. Woda Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy krajowej lub unijnej Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. Niedozwolone jest 
	użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
	2.2.3 Farby 
	Farby wewnętrzne dyspersyjne akrylowe 
	Farby wewnętrzne dyspersyjne akrylowe 

	Akrylowa farba do wnętrz przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń wykonanych z tynków cementowo-wapiennych, tynków gipsowych. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do różnych podłoży budowlanych oraz trwałością wymalowań. Zastosowanie – pokoje biurowe, administracyjne, zaplecza, ogólnie pomieszczenia w których nie przewiduje się dużych obciążeń. UWAGA: wszystkie ściany malować do uzyskania jednolitego koloru! 
	Zastosowanie 

	Nakładanie farby warstwa gruntująca Warstwa wierzchnia Gęstość Największy rozmiar ziarna(granulacja) Odporność na szorowanie Stopień połysku (połysk zwierciadlany) Współczynnik kontrastu (zdolność krycia) Czas schnięcia powłoki w +20C° Minimalna temp. użycia 
	Właściwości 

	Farby lateksowe 
	Farby lateksowe 

	Zastosowanie 
	Zastosowanie 
	Zastosowanie 

	max. 10% wody (jeśli konieczne) 

	max. 5% wody ok. 1,4 g/cm³ Drobna (<100μm) 
	klasa 1 (wg normy PN-EN 13300) Głęboki mat (<5) klasa 2 przy 7m²/l (wg normy PN-EN 13300) 4-6h min. +5C° 
	Lateksowa farba do wnętrz przeznaczona do malowania ścian i sufitów pomieszczeń poddawanych wysokim obciążeniom i częstemu zmywaniu lub odkażaniu (odporna na alkalia oraz wodorozcieńczalne środki dezynfekcyjne i detergenty). -pom. socjalne, łazienki i umywalnie, klatki schodowe). 
	Ponadto farby lateksowe powinny zostać zastosowane w korytarzach i salach konferencyjnych. 

	Nakładanie farby warstwa gruntująca Warstwa wierzchnia Gęstość Największy rozmiar ziarna(granulacja) Odporność na szorowanie Stopień połysku (połysk zwierciadlany) Współczynnik kontrastu (zdolność krycia) Czas schnięcia powłoki w +20C° Minimalna temp. użycia 
	Nakładanie farby warstwa gruntująca Warstwa wierzchnia Gęstość Największy rozmiar ziarna(granulacja) Odporność na szorowanie Stopień połysku (połysk zwierciadlany) Współczynnik kontrastu (zdolność krycia) Czas schnięcia powłoki w +20C° Minimalna temp. użycia 
	Właściwości 

	max. 10% wody 

	max. 5% wody ok. 1,3 – 1,4 g/cm³ Drobna (<100μm) 
	klasa 1 (wg normy PN-EN 13300) połysk satynowy (60 ~ 10) klasa 2 przy 7m²/l (wg normy PN-EN 13300) 4-6h min. +5C° 
	4.1.7 Farby wewnętrzne dyspersyjne (akrylowe) 
	Pozostałe informacje patrz: 

	Farby wewnętrzne dyspersyjne (emulsyjne) 
	Farby wewnętrzne dyspersyjne (emulsyjne) 

	W projekcie wszystkie powierzchnie ścian pomieszczeń techniczno – magazynowych, nie mających dodatkowych wymagań dotyczących odporności. 
	Zastosowanie 

	Nakładanie farby warstwa gruntująca max. 10% wody Warstwa wierzchnia max. 5% wody 
	Właściwości 
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	Gęstość ok. 1,6 g/cm³ Największy rozmiar ziarna(granulacja) Drobna (<100μm) Odporność na szorowanie na mokro klasa 2 (wg normy PN-EN 13300) Stopień połysku (połysk zwierciadlany) matowy (<10) Współczynnik kontrastu (zdolność krycia) klasa 2 przy 6m²/l (wg normy PN-EN 13300) Czas schnięcia powłoki w +20C° 4-6h Minimalna temp. użycia min. +5C° 4.1.7 Farby wewnętrzne dyspersyjne (akrylowe) 
	Pozostałe informacje patrz: 

	2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: -są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), -są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), -spełniają wymagane właściwości wskaz
	2.4. 
	2.4. 
	2.4. 
	Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby malarskie konfekc

	3. 
	3. 
	WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 


	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
	3.2. 
	3.2. 
	3.2. 
	Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich Do wykonywania robót malarskich należy stosować: -szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, -szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, -pędzle i wałki, -mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, -agregaty malarskie ze sprężarkami, -drabiny i rusztowania. 

	4. 
	4. 
	WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 


	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
	4.2. 
	4.2. 
	4.2. 
	4.2. 
	Transport i składowanie materiałów Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 

	zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 

	5. 
	5. 
	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
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	5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
	5.2. -Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem. -Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) należy zagruntować gruntem. -Do wyrównania chłonności i odcienia podłoża stosować Podkład Uniwersalny. -Pełne własności użytkowe powłoka uzyskuje po 2 tygodniach. -Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze powietrza i podłoża +5 do +25°C i wilgotności powietrza pon
	Warunki przystąpienia do robót 

	-Metoda malowania: pędzel, wałek lub natrysk. -Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. -Zalecana ilość warstw 1-2. Kolejną warstwę należy nakładać po wyschnięciu pierwszej. -Po zakończeniu malowania narzędzia należy oczyścić. 
	5.3.Wykonanie robót 

	Badania powłok należy wykonać po ich zakończeniu nie wcześniej niż po 7-14 dni. Przeprowadza się je przy temperaturze nie niższej od + 5°C przy wilgotności powietrza mniejszej niż 65%. 
	5.4.Odbiór robót 

	Odbiór robót malarskich polega na sprawdzeniu: -wyglądu zewnętrznego powłok (barwa zgodna ze wzorcem) -odporności powłoki na wycieranie polegającym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni szmatką kontrastowego koloru -odporności powłoki na zarysowanie -przyczepności powłoki do podłoża polegającym na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża -odporności powłoki na zmywanie wodą 
	. 
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
	6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
	6.2.1. Badania podłoży pod malowanie Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących terminach: 
	• 
	• 
	• 
	dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

	• 
	• 
	dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

	• 
	• 
	murów ceglanych i kamiennych -zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną robót murowych, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru, 

	• 
	• 
	podłoży betonowych -dokładność i zgodność wykonania z projektem budowlanym oraz szczegółową specyfikacją techniczną robót betonowych, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 

	• 
	• 
	• 
	tynków zwykłych i pocienionych -zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem wymagań określonych w szczegółowej specyfikacji technicznej robót tynkowych, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, 

	zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 

	• 
	• 
	podłoży z drewna -wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, 

	• 
	• 
	płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych -wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

	• 
	• 
	elementów metalowych -czystość powierzchni. Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w szczegółowej specyfikacji technicznej robót murowych. Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w szczegółowej specyfikacji technicznej robót tynkowych. Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, 
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	6.2.2. Badania materiałów Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 2.2.1. -2.2.4. Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: -czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, -terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, -wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna sta
	a) w przypadku farb ciekłych: 
	• 
	• 
	• 
	skoagulowane spoiwo, 

	• 
	• 
	nieroztarte pigmenty, 

	• 
	• 
	grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

	• 
	• 
	kożuch, 

	• 
	• 
	ślady pleśni, 

	• 
	• 
	trwały, nie dający się wymieszać osad, 

	• 
	• 
	nadmierne, utrzymujące się spienienie, • obce wtrącenia, 

	• 
	• 
	zapach gnilny, 


	b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
	• 
	• 
	• 
	ślady pleśni, 

	• 
	• 
	zbrylenie, • obce wtrącenia, 

	• 
	• 
	zapach gnilny. 


	6.3. Badania w czasie robót Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 
	6.4. Badania w czasie odbioru robót 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, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, -jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, -prawidłowości przygotowania podłoży, -jakości powłok malarskich. Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wy
	• 
	• 
	• 
	sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

	• 
	• 
	sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

	• 
	• 
	sprawdzenie odporności na wycieranie, 

	• 
	• 
	sprawdzenie przyczepności powłoki, 

	• 
	• 
	sprawdzenie odporności na zmywanie. Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
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	a) 
	a) 
	a) 
	sprawdzenie wyglądu zewnętrznego -wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m, 

	b) 
	b) 
	sprawdzenie zgodności barwy i połysku -przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

	c) 
	c) 
	sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie -przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

	d) 
	d) 
	sprawdzenie przyczepności powłoki: 


	• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych -przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych 
	o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 
	• na podłożach drewnianych i metalowych -metodą opisaną w normy krajowej lub unijnej 
	e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i prot
	7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
	7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
	7.2. 
	7.2. 
	7.2. 
	Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m. Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru. 
	2


	8. 
	8. 
	SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 


	8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
	8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uz
	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 końcowym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokon
	8.4. Odbiór końcowy (końcowy) Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór końcowy przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
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	Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: -dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, -szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, -dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, -dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych mater
	8.5. 
	8.5. 
	8.5. 
	Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór końcowy (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu k

	9. 
	9. 
	PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 


	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
	9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich. Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich uwzględniają: -przygotowanie stanowiska roboczego, -dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, -obsługę sprzętu, -ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, -zabezpieczenie podłóg i innych elementów, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczenie
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	-próby kolorów, -demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, -wykonanie prac malarskich, -usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, -oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, -usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w 
	10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
	10.1. Normy -obowiązujące normy unijne lub krajowe zgodne z technologią robót 
	10.2. Ustawy 
	– 
	– 
	– 
	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z poźn. zm.) 

	– 
	– 
	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 


	-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami). -Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami). 
	10.3. Rozporządzenia -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). -Rozporządzenie Ministr
	10.4. Inne dokumenty i instrukcje -Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -Wymaganiaogólne Kod CPV 450000007, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. -Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB – 2003 rok. -Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady – 1990 rok. 
	-
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	ELEWACJE 
	ST.01.15.00 TERMOIZOLACJE, 

	(Kod CPV 45450000-6) 
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	1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
	1.1. Przedmiot SST 
	Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elewacji wraz z termoizolacją w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 
	1.2. Zakres stosowania SST 
	Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
	Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
	1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
	Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowego systemu ociepleniowego BSO 
	1.4. Określenia podstawowe, definicje 
	Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 
	Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
	Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 
	Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub › warstwę zbrojoną, celem regulacji (wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
	Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne. 
	Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 
	Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile. 
	Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu. 
	Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 
	Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. 
	Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę. 
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	Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 
	2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
	2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 
	Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
	2.2.1. Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 
	2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 1
	2.2.3. Płyty termoizolacyjne: 
	– 
	– 
	– 
	płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokości 25 m powyżej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji włącznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane są, zależnie od rodzaju podłoża, wysokości budynku i położenia na ścianie – metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, p

	– 
	– 
	płyty ze styropianu ekstrudowanego – ze względu na niższą w porównaniu ze styropianem ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164, 

	– 
	– 
	płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych powierzchniach ścian budynków lub, w połączeniu ze styropianem, tylko na części powyżej 25 m ponad poziomem terenu. Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w każdym przypadku mocowania mechanicznego, z wełny lamelowej mogą być, zależnie od właściwości podłoża, tylko klejone. Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny mineralnej określa norma PN-EN 13162, 

	– 
	– 
	inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych – szkło piankowe, pianka mineralna. 
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	2.2.4. Łączniki mechaniczne: 
	– 
	– 
	– 
	kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, 

	– 
	– 
	profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 


	2.2.5. Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną. 
	2.2.6. Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 
	2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie 
	– masy akrylowe (polimerowe) – oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni -jak w przypadku tynków mineralnych, 
	2.2.8. Farby -farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 
	2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 
	-profile cokołowe (startowe) -elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych, 
	-narożniki ochronne -elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
	-listwy krawędziowe -elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 
	-profile dylatacyjne -elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO, 
	-taśmy uszczelniające -rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, 
	-pianka uszczelniająca -materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji termicznej, 
	-siatka pancerna -siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu), 
	-siatka do detali -siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile), 
	-profile (elementy) dekoracyjne -gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane, 
	-podokienniki -systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO. 
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	Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej elementów. 
	2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 
	Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
	-są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), -są właściwie oznakowane i opakowane, -spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, -producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
	zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
	2.4. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 
	Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 -Pakowanie, przechowywanie i transport). 
	Podstawowe zasady przechowywania: 
	-środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby -przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
	-materiały suche -przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
	-izolacja termiczna -płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 
	-siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny -przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
	3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 -7, pkt. 3 
	3.2. Sprzęt do wykonywania BSO 
	3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości -wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 
	3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw -mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 
	3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów -opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past, 
	3.2.4. Do nakładania mas i zapraw -tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 
	3.2.4. Do nakładania mas i zapraw -tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 
	3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi -szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 
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	3.2.6. Do mocowania płyt -wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 
	3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków -pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do modelowania powierzchni, 
	3.2.8. 
	3.2.8. 
	3.2.8. 
	Pozostały sprzęt -przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

	4. 
	4. 
	WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 


	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
	4.2. Transport materiałów 
	Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 
	Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. 
	Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
	Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
	Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
	Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 
	5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
	5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 
	Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 
	-wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych, 
	-przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy, 
	-wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 
	-wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 
	-wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 
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	-wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki wewnętrzne i jastrychy, 
	-wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 
	5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 
	Szyb windowy mocować poprzez klamry i słupy pionowe z profili zamkniętych wg projektu konstrukcyjnego kotwami chemicznymi. Ilość klamr wg załączonych rysunków oraz projektu wykonawczego. Na zamocowane klamry śrubami montować płyty OSB wodoodporne o gr 22mm. Na tak przygotowane podłoże przykleić oraz zakotwić wełnę mineralną o gr 20cm i wsp U=0,038. Całość przykryć siatką na kleju z tynkiem mineralnym zatartym w sposób identyczny jak tynk istniejący na budynku. Kolor tynku identyczny z istniejącym. Kolor zos
	5.4. Przygotowanie podłoża 
	Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 
	-oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, 
	-usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą), 
	-usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 
	-w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza, 
	-wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 
	-wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
	5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 
	Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej -temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrz
	5.5.1. Gruntowanie podłoża 
	Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący na całą jego powierzchnię. 
	5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej 
	Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować także 
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	profile i listwy w miejscach krawędzi BSO -zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 
	Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo -punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 
	Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia,
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	5.5.3. Wykonanie detali elewacji 
	W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 
	5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 
	Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić -siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 
	5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 
	5.5.6. Montaż elementów dekoracyjnych 
	Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 
	5.5.7. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie 
	Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową. Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. 
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
	6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 
	Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 
	6.2.1. Badania materiałów 
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	Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST. 
	6.2.2. Ocena podłoża 
	Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej SST. 
	6.3. Badania w czasie robót 
	Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 
	6.3.1. Kontroli przygotowania podłoża -nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni, 
	6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej -montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji -dylatacji, styków i połączeń, 
	6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego -rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), 
	6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej -zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm, 
	6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej -sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 
	6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: -tynku -pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, -malowania -pod względem jednolitości i koloru. 
	6.4. Badania w czasie odbioru robót 
	6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
	Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: -zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 
	zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, -jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, -prawidłowości przygotowania podłoża, 
	– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 
	Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
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	Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej SST. 
	Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
	6.4.2. Opis badań odbiorowych 
	W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian” – wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ocie
	M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. 
	Obowiązują także wymagania: 
	-odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być większe niż 7 mm, 
	-dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 
	Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 
	7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
	7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
	7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 
	7.2.1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 
	7.2.2. 
	7.2.2. 
	7.2.2. 
	Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m, doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 
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	8. 
	8. 
	SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 


	8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
	8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
	Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. 
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	Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. 
	W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. 
	W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. 
	Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
	8.3. Odbiór częściowy 
	Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
	Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
	Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
	Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
	8.4. Odbiór końcowy (końcowy) 
	Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
	jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór końcowy przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
	Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: -dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, -szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, -dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 
	kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
	-dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, -protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, -instrukcje producenta systemu ociepleniowego, -wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
	zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w 
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	dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla 
	realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
	Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W takim 
	przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: -jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 
	-jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
	-w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
	W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
	-ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, -ocenę wyników badań, -wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, -stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. Protokół odbioru 
	końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
	8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
	Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
	Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór końcowy (końcowy)”. 
	Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
	Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach ociepleniowych. 
	9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
	9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
	Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
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	-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub -ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe uwzględniają: -przygotowanie stanowiska roboczego, -dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, -obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, -ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
	-ocenę i przygotowanie podłoża, -zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 
	-wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 
	-gruntowanie podłoża, -przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili mocujących, wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 
	-szlifowanie powierzchni płyt, 
	-mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych -zależnie od systemu i projektu robót ociepleniowych, -ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej, -wykonanie standardowej warstwy zbrojonej -ze zbrojeniem ukośnym otworów, -gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementów 
	dekoracyjnych (profili), -wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., 
	wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp., -wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem połączeń w 
	narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem 
	przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem. -wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) -tynki, okładziny, ewent. malowanie, 
	-usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczeń, -uporządkowanie terenu wykonywania prac, -usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i zgodnie z 
	zaleceniami producenta, -likwidację stanowiska roboczego. 
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	Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań, koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach umownych. 
	10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1.
	Normy i dokumenty 

	PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej. PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
	przenikania ciepła. Metoda obliczania”. 
	PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych”. PN-93/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-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
	produkowane fabrycznie. Specyfikacja”. 
	PN-EN 13163:2009 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład. Wymagania, ocena zgodności. PN-81/B-30003 Cement murarski 15 PN-86/B-30020 Wapno PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone
	Table
	TR
	STWIOR dla inwestycji p.n.: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, NISKOPRĄDOWĄ, WOD-KAN, WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. BUDOWA CIĄGU PIESZO – JEZDNEGO ORAZ NAZIEMNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ ZEWNĘTRZNĄ, WEWETRZNĄ: ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ NA DZIAŁCE NR 1/31, OBR. 70 PODGÓRZE PRZY UL. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO 29 W KRAKOWIE 
	strona 252 


	KANALIZACYJNE 
	ST.02.01.00 INSTALACJE WODNO
	-


	Table
	TR
	STWIOR dla inwestycji p.n.: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, NISKOPRĄDOWĄ, WOD-KAN, WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. BUDOWA CIĄGU PIESZO – JEZDNEGO ORAZ NAZIEMNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ ZEWNĘTRZNĄ, WEWETRZNĄ: ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ NA DZIAŁCE NR 1/31, OBR. 70 PODGÓRZE PRZY UL. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO 29 W KRAKOWIE 
	strona 253 


	1. WSTĘP 
	Przedmiot i zakres robót budowlanych 
	Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
	Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji wodnych i kanalizacyjnych w ramach inwestycji z opisanej w punkcie 1.1 ogólnych warunków specyfikacji. 
	Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
	Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wykonania instalacji wodociągowej, hydrantowej (wewnętrznej wodociągowej instalacji przeciwpożarowej) i kanalizacyjnej. 
	niniejsza specyfikacja może zawierać również wymagania w stosunku do elementów instalacji, które nie występują w projekcie. Wymagania te należy pominąć. 
	Uwaga: 

	Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
	Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej instalacji wodociągowej, hydrantowej i kanalizacyjnej w obszarze stanowiącym przedmiot projektu. 
	Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
	 montaż rurociągów, 
	 montaż armatury, w tym armatury czerpalnej, 
	 montaż i podłączenie urządzeń, 
	 montaż i podłączenie przyborów sanitarnych, 
	 badania instalacji, 
	 zabezpieczenie antykorozyjne, 
	 wykonanie izolacji termicznej i przeciwroszeniowej, 
	 regulacja działania instalacji. Zakres ilościowy robót określają zestawienia stanowiące załącznik do niniejszej specyfikacji. Określenia podstawowe Instalacja wodociągowa 
	Układ połączonych przewodów, armatury i rządzeń służący do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 
	Woda do spożycia przez ludzi 
	Woda spełniająca wymagania określone Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
	Instalacja wodociągowa wody zimnej 
	Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej w części od wlotu sieci wodociągowej do budynku do punktów czerpalnych. 
	Instalacja wodociągowa wody ciepłej 
	Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej w części od urządzenia do przygotowania ciepłej wody do punktów czerpalnych. 
	Ciśnienie robocze instalacji 
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	Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które nie może być przekroczone w żadnym punkcie instalacji aby zapewnić zachowanie zakładanej trwałości instalacji. 
	Ciśnienie dopuszczalne instalacji 
	Najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji. 
	Ciśnienie próbne 
	Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności. 
	Ciśnienie nominalne 
	Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20°C. 
	Temperatura robocza 
	Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która nie może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji aby zapewnić zachowanie zakładanej trwałości instalacji. 
	Ścieki 
	Wody zużyte – w szczególności na cele bytowe, wody opadowe i roztopowe a także inne wody zanieczyszczone wymienione w art. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 
	Ścieki bytowe 
	Ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków. 
	Ścieki opadowe lub roztopowe 
	Wody powstające w wyniku opadów atmosferycznych, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni. 
	Ścieki czarne 
	Ścieki zawierające fekalia i mocz. 
	Ścieki szare 
	Ścieki nie zawierające fekalia ani moczu. 
	Instalacja kanalizacyjna 
	Układ połączonych przewodów wraz z przyborami i urządzeniami sanitarnymi, i wpustami, umożliwiający odprowadzenie ścieków z budynku do przykanalika (przyłącza kanalizacyjnego). 
	Podejście kanalizacyjne 
	Przewód łączący przybór lub urządzenie sanitarne z pionem lub poziomem. 
	Pion kanalizacyjny (przewód spustowy) 
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	Pionowy przewód odprowadzający ścieki z przyborów i urządzeń sanitarnych do poziomu lub pionowy przewód odprowadzający wody opadowe i roztopowe z rynien, i/lub wpustów dachowych, i balkonowych do poziomu lub bezpośrednio na powierzchnię terenu. 
	Poziom kanalizacyjny (przewód odpływowy) 
	Przewód odprowadzający ścieki, ułożony ze spadkiem w obrębie budynku lub poza budynkiem w ziemi, do którego podłączone są piony oraz przybory i urządzenia sanitarne na najniższej kondygnacji, albo piony ścieków opadowych i roztopowych. 
	Odsadzka 
	Część pionu kanalizacyjnego odchylona od kierunku pionowego. 
	Czyszczak (rewizja) 
	Element szczelnie zamykany umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu kanalizacyjnego. 
	Przewód wentylacyjny 
	Przewód doprowadzający powietrze do instalacji, zapobiegający powstawaniu podciśnienia w instalacji kanalizacji grawitacyjnej. 
	Pion wentylacyjny 
	Przedłużenie pionu kanalizacyjnego na odcinku od najwyższego podejścia kanalizacyjnego do wywiewki kanalizacyjnej zlokalizowanej ponad dachem. 
	Ogólne wymagania dotyczące robót 
	Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane a także normami i dokumentami określonymi w punkcie 0 niniejszej specyfikacji. 
	Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów i urządzeń przez inne materiały/urządzenia o porównywalnych charakterystykach technicznych i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
	W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiałów i urządzeń, potrzebnych do wykonania instalacji wraz z ich odpowiednim magazynowaniem, oraz zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń, wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszącymi potrzebnymi do właściwego wykonania instalacji, ich uruchomienia, doprowadzenia do założonych parametrów pracy oraz umożliwiającymi właściwe funkcjonowanie i obsługę instalacji. 
	Zakres ten obejmuje w szczególności, lecz nie jedynie: 
	Zakres ten obejmuje w szczególności, lecz nie jedynie: 

	(Nie wszystkie elementy podanego poniżej zakresu występują we wszystkich rodzajach instalacji). 
	1. 
	1. 
	1. 
	Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót. 

	2. 
	2. 
	Demontaż, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny montaż elementów instalacji, które mogłyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac po zainstalowaniu odnośnych elementów instalacji. 

	3. 
	3. 
	Kontrolę istniejących linii rzędnych wysokościowych, oraz kontrolę wymiarów podawanych na rysunkach z wymiarami występującymi w naturze. 

	4. 
	4. 
	Przeprowadzenie wymaganych prób i odbiorów instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników. 

	5. 
	5. 
	Płukanie/czyszczenie i napełnienie instalacji odpowiednimi mediami. 

	6. 
	6. 
	Wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów Inwestorowi (w szczególności pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, wilgotności, poziomów głośności oraz analiz wody). 

	7. 
	7. 
	Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, korektę parametrów i oprogramowania systemu automatycznej regulacji na podstawie pomiarów parametrów działających instalacji sanitarnych, doprowadzenie instalacji do osiągnięcia wymaganych parametrów pracy). 

	8. 
	8. 
	Przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie władze lub instytucje. 

	9. 
	9. 
	Przeprowadzenie odbiorów instalacji dla odpowiednich władz lub instytucji. 

	10. 
	10. 
	Współpracę i pomoc przy wszelkich próbach wymaganych przy realizacji, np. w trakcie wyposażania wzorcowych pomieszczeń. 

	11. 
	11. 
	Przedstawienie, na żądanie Inwestora lub jego służb, do zatwierdzenia próbek stosowanych materiałów, wyposażenia instalacyjnego i elementów instalacji, jeżeli jest to wymagane przygotowanie i wyposażenie pokoju próbek. 

	12. 
	12. 
	Udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych. 

	13. 
	13. 
	Uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostałych branż w fazie przygotowania i realizacji budowy. 

	14. 
	14. 
	Jeżeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworów /przebić, do przeprowadzenia instalacji, w ścianach żelbetowych do wielkości 200 x 200 mm /lub Ø200 mm, oraz odpowiednich otworów w ścianach niekonstrukcyjnych. 

	15. 
	15. 
	Wykonywanie konstrukcji lub podestów montażowych pod wszelkie urządzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach oraz konstrukcji wsporczych pod urządzenia i instalację na dachu budynku, i w szybach instalacyjnych. Prace te muszą być prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczególnych robót budowlano-konstrukcyjnych. 

	16. 
	16. 
	Wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuką budowlaną. 

	17. 
	17. 
	Wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami wykonywania tego typu przejść (odpowiedni sposób montażu klap ppoż. na kanałach wentylacyjnych, wykonanie specjalnych przejść przewodów instalacji grzewczych, chłodniczych, wodnych i kanalizacyjnych, etc.). 

	18. 
	18. 
	Montaż odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań spowodowanych pracą instalacji sanitarnych takich jak: obudowy i osłony tłumiące, tłumiki dźwięku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podkładki tłumiące, łączniki elastyczne przewodów rurowych i kanałów wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i tłumiące w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urządzeń i elementów instalacji sanitarnych, (w szczeg
	-


	19. 
	19. 
	Wykonanie otworów służących do okresowego czyszczenia kanałów wentylacyjnych zlokalizowanych w miejscach umożliwiających sprawne czyszczenie kanałów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

	20. 
	20. 
	Instalację armatury, osprzętu i wyposażenia dodatkowego obejmującego w szczególności zawory, tuleje zanurzeniowe do montażu czujników, czujników (temperatury, ciśnienia, etc.) urządzenia pomiarowe i wskazujące (termometry, manometry, etc.), montaż zaworów automatycznej regulacji, armatury i urządzeń zabezpieczających (zawory bezpieczeństwa, reduktory ciśnienia, naczynia wzbiorcze), elementów równoważących sieci przewodów jak przepustnice, zawory równoważące, etc. , przejścia przez przegrody budowlane, atest

	21. 
	21. 
	Oznaczenie wszystkich rurociągów i przewodów wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldów oraz naklejenie strzałek wskazujących kierunek przepływu w przewodach. 

	22. 
	22. 
	Przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie. 

	23. 
	23. 
	Gwarancję prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów w całym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji długoterminowej producentów urządzeń. 

	24. 
	24. 
	Dokumentowanie na bieżąco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego, znajdującym się stale w biurze budowy, wszelkich odstępstw od projektu i uzupełniających informacji dotyczących instalacji (np. rzeczywistej lokalizacji osprzętu wymagającego obsługi w stropach podwieszonych). 

	25. 
	25. 
	25. 
	Dokumentację powykonawczą i instrukcję obsługi i eksploatacji instalacji obejmujące w szczególności: 

	a. 
	a. 
	a. 
	Opis instalacji uwzględniający wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Projektu Wykonawczego 

	b. 
	b. 
	Rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutów i schematów) sporządzone na podstawie egzemplarza Projektu Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami (patrz. p. 24), przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie urządzeń oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprzętu (w szczególności elementów odcinających i regulacyjnych) a także aktualne wielkości (przepływ, moc, typ urządzenia, etc.), 

	c. 
	c. 
	Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywistości materiałów i urządzeń, 

	d. 
	d. 
	Pełną listę (zawierającą dane adresowe) dostawców (producentów) urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części zamiennych, 

	e. 
	e. 
	Schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi punktami pomiarowymi (w szczególności przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanałach wentylacyjnych i zaworami równoważącymi z króćcami pomiarowymi na przewodach rurowych) z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przepływami, 

	f. 
	f. 
	Atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementów instalacji, w stosunku do których jest wymóg dostarczenia takich dokumentów, 

	g. 
	g. 
	Plan przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji, zarówno wykonywanych przez obsługę techniczną budynku jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi odnośnych serwisów), 



	26. 
	26. 
	Zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposób trwały i oprawionych schematów wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich urządzeń, głównej armatury, osprzętu kanałów wentylacyjnych (przepustnice, tłumiki) oraz wszystkich klap przeciwpożarowych przy pomocy szyldów grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym, 
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	Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja obsługi i eksploatacji oraz wszystkie pozostałe przekazywane dokumenty powinny zostać przekazane w języku polskim, w formie spójnych opracowań o czytelnej strukturze opatrzonych spisami treści i opisami umożliwiającymi jednoznaczne określenie zawartości poszczególnych elementów tych opracowań oraz ich łatwe odnalezienie i jednoznaczną identyfikację. W żadnym wypadku instrukcja obsługi instalacji nie może się ograniczać do zbioru instrukcji obsługi poszczególnych urządze
	Ważne: 

	2. MATERIAŁY Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
	Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
	Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
	Przewody 
	1. 
	1. 
	1. 
	Piony i poziomy kanalizacyjne należy wykonać rur PVC, PP, żeliwnych lub kamionkowych 

	2. 
	2. 
	Podejścia kanalizacyjne do przyborów zlokalizowane ponad podłogą kondygnacji nadziemnych należy wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych, kielichowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu lub z polietylenu, z kompletem materiałów uszczelniających i montażowych. Połączenia uszczelniane przy pomocy pierścienia gumowego o odpowiedniej średnicy. Bosy koniec, sfazowany pod kątem 15..20° należy wsuwać do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej, tak aby odległość między nim a podstawą kielicha wynosiła 0,5..1,

	3. 
	3. 
	Przewody kanalizacyjne prowadzone w płycie fundamentowej i/lub pod posadzką najniższej kondygnacji należy wykonać z rur i kształtek kielichowych, klasy S z PVC U, żeliwnych bądź kamionkowych 

	4. 
	4. 
	Przewody należy mocować do elementów konstrukcji za pomocą firmowych systemów zamocowań. Należy stosować obejmy do rur z wkładkami z gumy profilowanej, o konstrukcji zapewniającej odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Obejmy uchwytów powinny mocować rury kielichowe pod kielichem. 

	5. 
	5. 
	Mocowanie pionów u podstawy w sposób zabezpieczający przed powstawaniem uszkodzeń spowodowanych energią przepływających ścieków. 

	6. 
	6. 
	6. 
	Wszystkie elementy podwieszeń i zamocowań przewodów żeliwnych w wykonaniu ocynkowanym. Mocowanie podejść kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego w zależności od lokalizacji przy pomocy firmowych obejm z tworzywa sztucznego lub obejm stalowych, ocynkowanych. Na przewodach 

	spustowych (pionach) należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe (w postaci obejmy do rur w wykonaniu ciężkim, do punktów stałych), zapewniające przenoszenie obciążeń. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie. Przewody spustowe powinny być wyposażone w rewizje służące do czyszczenia przewodów. Czyszczaki na pionach należy zastosować na najniższej kondygnacji oraz w miejscach, w których występuje zagrożenie zatkania przewodów. Czyszczaki powinny mie

	7. 
	7. 
	Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) należy wykonać za pomocą trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 45%. Nie dopuszcza się stosowania czwórników na przewodach poziomych. 

	8. 
	8. 
	Instalację wody zimnej i ciepłej i cyrkulacji należy wykonać z rur i kształtek, posiadających wymagane atesty. Przewody należy zaizolować izolacją termiczną i wyposażyć w armaturę zaporową, regulacyjną, zabezpieczającą, zwrotną, odwadniającą, etc., i komplet materiałów montażowych i uszczelniających. 

	9. 
	9. 
	Połączenia gwintowe w/w kształtek należy uszczelniać przy użyciu elastycznej taśmy teflonowej, przędzy z konopi lub past uszczelniających. Przewody należy zabezpieczyć przed powstawaniem nadmiernych naprężeń spowodowanych wydłużeniami termicznymi zgodnie z wytycznymi producenta przewodów (np. przez zastosowanie odpowiednich kompensatorów lub samokompensację). 

	10. 
	10. 
	Przewody instalacji hydrantowej, przewody stalowe wody zimnej (wszystkie przewody instalacji wodociągowej wykorzystywanej także do celów przeciwpożarowych oraz odcinki wspólne instalacji wodociągowej i hydrantowej) należy wykonać z rur stalowych, instalacyjnych, średnich, ocynkowanych, spełniających wymagania co najmniej PN-74/H-74200, a dla średnic powyżej DN80 PN-80/H-74219, łączonych przy pomocy ocynkowanych łączników gwintowanych z żeliwa ciągliwego, o połączeniach uszczelnianych przy użyciu elastycznej

	11. 
	11. 
	Przewody z tworzyw sztucznych przy przejściach przez stropy i ściany będące oddzieleniami przeciwpożarowymi, należy wyposażyć w kołnierze pęczniejące, kasety, lub/i masy ochronne dla małych średnic przewodów. 

	12. 
	12. 
	Przyłącza instalacyjne do budynku, przechodzące przez ścianę zewnętrzną należy wyposażyć w tuleje gazoszczelne. 

	13. 
	13. 
	Przewody stalowe przy przejściach przez stropy i ściany stref pożarowych uszczelnić masami ogniochronnymi zgodnie z aprobatą producenta. 
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	Izolacja i ogrzewanie przewodów. 
	1. 
	1. 
	1. 
	Izolację akustyczną rurociągów kanalizacyjnych należy wykonać z mat izolacyjnych akustycznych przeznaczonych do izolacji akustycznej i izolacji hałasu materiałowego grubości min. 17 mm, nie zawierających ołowiu. Mocowanie przy pomocy taśmy samoprzylepnej. Izolację akustycznoprzeciwroszeniową instalacji kanalizacji deszczowej w obszarach, w których występuje niebezpieczeństwo wykraplania pary wodnej na powierzchni przewodów i kształtek kanalizacji deszczowej należy wykonać z mat izolacyjnych przeznaczonych d
	-


	2. 
	2. 
	Wszystkie przewody wodne z tworzywa sztucznego (zarówno wody zimnej, wody ciepłej jak i cyrkulacji) należy zaizolować termicznie elastyczną izolacją z wytłaczanego polietylenu o zamkniętej strukturze komórkowej. Grubość izolacji: 30 mm. Izolację należy wykonać z użyciem firmowych materiałów montażowych i akcesoriów. Montaż izolacji należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. 

	3. 
	3. 
	Przewody stalowe wody zimnej oraz przewody instalacji hydrantowej w których w warunkach normalnej eksploatacji (poza przypadkiem użycia hydrantów) występuje przepływ wody należy zaizolować izolacją 

	4. 
	4. 
	Przewody wodne i kanalizacyjne (w tym kanalizacji deszczowej) prowadzone poza budynkiem, w obszarach, w których mogą być narażone na działanie ujemnych temperatur należy wyposażyć w ogrzewanie elektrycznym kablem grzejnym. Ogrzewanie przewodów należy zainstalować pod izolacją. 


	Armatura instalacyjna i urządzenia 
	1. 
	1. 
	1. 
	Zawory odcinające na przewodach wodnych z tworzywa sztucznego w pomieszczeniach technicznych i w przestrzeni stropu podwieszonego grzybkowe, przelotowe, proste, systemowe (firmowe zawory dostarczane przez producenta rur łączone z przewodami przez zgrzewanie), dla średnic, dla których nie są produkowane zawory systemowe: zawory grzybkowe, mosiężne, chromowane, o połączeniach gwintowanych z wyposażeniem dodatkowym: dwuzłączkami gwintowanymi mosiężnymi, chromowanymi. Z kompletem materiałów montażowych i uszcze

	2. 
	2. 
	Zawory u podstaw pionów wodnych jak wyżej lecz dodatkowo z korkiem i kurkiem spustowym. 

	3. 
	3. 
	Na przewodach z rur ocynkowanych zawory odcinające grzybkowe (korpus żeliwny, ocynkowany), o połączeniach kołnierzowych, do wody pitnej i na potrzeby gospodarcze. Z przeciwkołnierzami gwintowanymi, żeliwnymi, ocynkowanymi, uszczelkami z materiału dopuszczonego do stosowania dla wody pitnej i na potrzeby gospodarcze, śrubami, nakrętkami, z kompletem materiałów montażowych i uszczelniających. 

	4. 
	4. 
	Na przewodach wodnych o średnicy ponad 2” zasuwy lub zawory grzybkowe o połączeniach kołnierzowych, do wody pitnej i na potrzeby gospodarcze. Z przeciwkołnierzami mosiężnymi, uszczelkami z materiału dopuszczonego do stosowania dla wody pitnej i na potrzeby gospodarcze, śrubami, nakrętkami, z kompletem materiałów montażowych i uszczelniających. 

	5. 
	5. 
	Na przewodach z rur ocynkowanych zawory zwrotne międzkołnierzowe lub zawory zwrotne z korpusem żeliwnym, ocynkowanym, o połączeniach gwintowanych, z dwuzłączkami gwintowanymi z żeliwa ciągliwego, ocynkowanymi oraz kompletem materiałów uszczelniających i montażowych. 

	6. 
	6. 
	Jako zwory termostatyczne do cyrkulacji ciepłej wody należy stosować zawory śrubunkowe. 
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	3. SPRZĘT 
	Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
	Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym wynikającym z technologii prowadzenia robót. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem CE. 
	4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
	Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy transporcie i magazynowaniu należy stosować się do wymagań i wytycznych producentów materiałów i urządzeń. 
	Rury 
	Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
	Armatura i przybory sanitarne 
	Przewóz armatury czerpalnej i przyborów sanitarnych („biały montaż”) powinien odbywać się krytymi środkami transportu w oryginalnych opakowaniach producenta. 
	Dostarczoną na budowę armaturę należy sprawdzić na szczelność. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy składować w magazynach zamkniętych. 
	Izolacja termiczna i zimnochronna 
	 Materiały przeznaczone do wykonania izolacji powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
	 Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
	 Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
	5. WYKONANIE ROBÓT Wymagania ogólne 
	 Wszelkie prace należy prowadzić na podstawie Projektu Wykonawczego, zgodnie z Prawem Budowlanym, “Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowiązującymi przepisami, odnośnymi normami, i innymi dokumentami wskazanymi w punkcie 0 niniejszej specyfikacji oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem wymaganej dokładności montażu i ostrożności. 
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	 W czasie prac należy zapewnić spełnienie wymagań przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów sanitarnych, przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych, etc. 
	 Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych i/lub Certyfikatów Zgodności wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie prace mogą być prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami. 
	 W wypadku prac montażowych obejmujących instalacje o szczególnym przeznaczeniu wykonywać je może tylko personel posiadający udokumentowane uprawnienia do montażu takich instalacji (np. samonośne kanały instalacji oddymiającej lub izolacje ogniowe). 
	Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani zanieczyszczenia 
	montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku. Wszelkie otwarte zakończenia przewodów 
	należy na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami. Należy dopilnować, aby wnętrze przewodów 
	wolne było od wszelkich zanieczyszczeń lub ciał obcych. 
	 Wszelkie elementy instalacji, które mogą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio zabezpieczyć lub czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować i przechować do czasu ponownego montażu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. 
	 Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelnić oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów. 
	 Przejścia wszelkich przewodów przez oddzielenia przeciwpożarowe należy wykonać zgodne z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Zastosowane elementy muszą posiadać odpowiednie aktualne certyfikaty, atesty i/lub dopuszczenia dla danego rodzaju przewodu oraz muszą być zainstalowane zgodnie z warunkami określonymi w tych certyfikatach (atestach, dopuszczeniach). 
	 Wykonawca jest zobowiązany do wydania wytycznych o wielkości i usytuowaniu fundamentów i wylewek pod konkretne, zastosowane w instalacjach urządzenia instalacyjne w terminie umożliwiającym wykonanie ich przez wykonawcę budowlanego. 
	 Wszelkie elementy instalacji należy mocować i podwieszać na odpowiednich atestowanych zamocowaniach i podwieszeniach zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku w sposób uniemożliwiający zerwanie instalacji w wypadku pożaru. 
	 Wszelkie przewody prowadzone w bruzdach należy zabezpieczyć przed tarciem powierzchni przewodów o ścianki bruzd przy pomocy specjalnych węży ochronnych. 
	 Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku należy w czasie robót na bieżąco sprawdzać w naturze. 
	 Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi powłokami wykończeniowymi (w tym w szczególności przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezależnie od pokrycia odpowiednią powłoką zabezpieczającą, należy pokryć powłoką malarską w kolorze wskazanym przez Architekta (różne kolory w różnych obszarach i w odniesieniu do różnych instalacji). Należy zastosować powłoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniające odp
	 Materiały, z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. 
	 Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 
	 Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych. 
	 Szczelność połączeń urządzeń i elementów z przewodami powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. 
	 Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjno-klimatyzacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany. 
	 Zamocowanie urządzeń i elementów być wykonane z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 
	 Urządzenia i elementy wentylacyjno-klimatyzacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. 
	 Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
	Montaż rurociągów 
	 Montaż rurociągów należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” i Zeszyt 12 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji oraz zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta systemu. 
	Table
	TR
	STWIOR dla inwestycji p.n.: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, NISKOPRĄDOWĄ, WOD-KAN, WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. BUDOWA CIĄGU PIESZO – JEZDNEGO ORAZ NAZIEMNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ ZEWNĘTRZNĄ, WEWETRZNĄ: ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ NA DZIAŁCE NR 1/31, OBR. 70 PODGÓRZE PRZY UL. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO 29 W KRAKOWIE 
	strona 261 


	 Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
	 Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych, lub w inny sposób uszkodzonych, nie wolno używać. 
	 Przewody instalacji hydrantowej należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą atestowanych uchwytów lub wsporników, przeznaczonych do instalacji zabezpieczenia przeciwpożarowego. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań, i hałasów w przewodach, i przegrodach budowlanych. 
	 Przewody instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań, i hałasów w przewodach, i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu należy stosować przekładki elastyczne (nie dotyczy punktów stałych). 
	 Poziome rurociągi instalacji hydrantowej i wodociągowej należy prowadzić – ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% – w kierunku odwodnień. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odwodnienie całego pionu. 
	 W miejscach przejść przewodów przez ściany, stropy i fundamenty nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewnić jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przy przejściu przez dylatację tuleje wykonać z rur stalowych, a przestr
	 Przejścia przez izolacje przeciwwodne należy wykonać jako szczelne, z użyciem kołnierzy zaciskowych (przejścia rur i wpustów podłogowych). 
	 Przejścia przewodów przez ściany zewnętrzne należy wykonać jako przejścia gazoszczelne. 
	Montaż przyborów sanitarnych, armatury i urządzeń 
	 Montaż przyborów sanitarnych, armatury i osprzętu powinien być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
	 Przybory sanitarne należy montować na stelażach montażowych przystosowanych do montaży w ściankach gipsowo-kartonowych. Montaż stelaży powinien być wykonany zgodnie z wytycznymi producenta. 
	 Wsporniki i uchwyty należy osadzać w przegrodzie budowlanej w sposób trwały. 
	 Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
	 Urządzenia powinny być instalowane zgodnie z dokumentacją techniczną i dokumentacją techniczno – ruchową (DTR) producenta lub dostawcy. Wszystkie urządzenia powinny być ustawione w położeniu wymaganym przez DTR producentów poszczególnych urządzeń. Urządzenia wymagające okresowej regulacji lub konserwacji powinny być montowane z uwzględnieniem łatwego dostępu i obsługi w tym zakresie. 
	 Armaturę sieci przewodów należy łączyć z rurami za pomocą połączeń gwintowanych rozłącznych (półśrubunki). 
	 Oznaczenie kierunku przepływu na armaturze powinno być zgodne z kierunkiem przepływu wody. 
	 Armaturę należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 
	 Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji. 
	 Podłączenie armatury czerpalnej stojącej należy wykonać poprzez kątowe zawory odcinające (chromowane) z filtrami. 
	Badania i uruchomienie instalacji 
	 Instalacja przed zakryciem, i wykonaniem izolacji przewodów muszą być poddane próbie szczelności. 
	 Próbę szczelności instalacji kanalizacji należy przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 12 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”. 
	 Próby szczelności (próby ciśnieniowe) instalacji hydrantowej i wodociągowej należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
	 Próby szczelności (próby ciśnieniowe) instalacji hydrantowej i wodociągowej należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
	sztucznych” wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji oraz zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta systemu. 
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	 Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą i dokładnie odpowietrzyć. 
	 Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
	Wykonanie izolacji termicznej i zimnochronnej 
	 Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
	 Otuliny izolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 
	 Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 
	 Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej więcej niż o –5 do +10 mm. 
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
	 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej, hydrantowej i kanalizacyjnej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”, i Zeszyt 12 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polską Korporacj
	 Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
	 Wewnętrzną kontrolę robót podczas wykonywania prac powinna przeprowadzać firma wykonawcza we własnym zakresie. Kontrolę z ramienia Inwestora przeprowadzać będzie inspektor nadzoru. 
	7. OBMIAR ROBÓT 
	Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT – 00 „Wymaganie ogólne”. 
	Jednostki obmiarów robót ; 
	 m. (metr) -wykonanej i odebranej instalacji, rur ochronnych.  kpl. (komplet) -wykonanych i odebranych urządzeń.  szt. (sztuk) -zawory odcinające, zwrotne, regulacyjne, równoważące, uchwyty mocujące, armatura  r-g (roboczogodzina) -wykonanych i odebranych robót ręcznych i mechanicznych.  m(metr kwadratowy) -wykonanych i odebranych malowań rurociągów i izolacji.  m-g (motogodziny) -praca transportu, 
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	8. ODBIÓR ROBÓT 
	 Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji, należy dokonać zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” i Zeszyt 12 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. 
	 Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
	 
	 
	 
	przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

	 
	 
	bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

	 
	 
	uruchomienie  Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.  Odbioru robót zanikających należy dokonywać na bieżąco, pozostałe roboty częściowo lub po zakończeniu całości.  Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 


	technicznego instalacji.  Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
	 
	 
	 
	Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 

	 
	 
	Dziennik budowy, 

	 
	 
	dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów), 

	 
	 
	protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

	 
	 
	protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,  Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

	 
	 
	zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

	 
	 
	protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

	 
	 
	aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

	 
	 
	protokoły badań szczelności instalacji.  Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 
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	9. ROZLICZENIE ROBÓT 
	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE Przepisy 
	 USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747). 
	 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. Nr 72/01 poz. 1133). 
	 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
	Normy 
	 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
	 wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
	PN-81/B-10700.00 Instalacje 

	 PN-H-97051:1970 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 
	 PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 5: Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji. 
	 PN -B-02421: 2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 
	 PN 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
	 PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 
	 PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
	Dokumenty 
	 Warunki techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” – Warszawa 2003.  Warunki techniczne COBRTI Instal Zeszyt 12 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” – Warszawa 2006.  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydane przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. – Warszawa 1994r. 
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	ST.02.02.00 INSTALACJE GRZEWCZE 
	ST.02.02.00 INSTALACJE GRZEWCZE 

	kod CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
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	1. WSTĘP 
	Przedmiot i zakres robót budowlanych 
	Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
	Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji grzewczych w ramach inwestycji z opisanej w punkcie 1.1 ogólnych warunków specyfikacji. 
	Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
	Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wykonania instalacji grzewczej. niniejsza specyfikacja może zawierać również wymagania w stosunku do elementów instalacji, które nie występują w projekcie. Wymagania te należy pominąć. 
	Uwaga: 

	Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
	Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej instalacji grzewczej w obszarze stanowiącym przedmiot projektu. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
	 montaż rurociągów, 
	 montaż armatury, 
	 montaż urządzeń, 
	 badania instalacji, 
	 zabezpieczenie antykorozyjne, 
	 wykonanie izolacji termicznej i przeciwroszeniowej, 
	 regulacja działania instalacji. 
	Zakres ilościowy robót określają zestawienia stanowiące załącznik do niniejszej specyfikacji. 
	Określenia podstawowe Instalacja grzewcza wodna 
	Układ połączonych przewodów napełnionych wodą instalacyjną, wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym grzejnikami, konwektorami i klimakonwektorami wentylatorowymi, wymiennikami do przygotowania wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi, naczyniami wzbiorczymi itp.), podłączona do źródła ciepła. 
	Instalacja grzewcza systemu zamkniętego 
	Instalacja grzewcza, w której przestrzeń wodna (zład) nie ma swobodnego połączenia z atmosferą. 
	Instalacja centralnego ogrzewania wodna 
	Instalacja stanowiąca część lub całość instalacji grzewczej wodnej, służąca do rozprowadzenia wody instalacyjnej do grzejników, konwektorów, klimakonwektorów wentylatorowych i lub układów ogrzewania podłogowego w pomieszczeniach obsługiwanego obiektu, w celu ogrzewania tych pomieszczeń. 
	Instalacja ciepła technologicznego wodna 
	Instalacja stanowiąca część lub całość instalacji grzewczej wodnej, służąca do rozprowadzenia wody instalacyjnej do nagrzewnic wentylacyjnych. 
	Woda instalacyjna 
	Woda lub wodny roztwór substancji obniżających temperaturę zamarzania wody i/lub substancji zapobiegających korozji służący do napełniania instalacji grzewczej (czynnik grzewczy). 
	Ciśnienie robocze instalacji 
	Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas krążenia czynnika grzewczego) przewidziane w dokumentacji projektowej, które nie może być przekroczone w żadnym punkcie instalacji aby zapewnić zachowanie zakładanej trwałości instalacji. 
	Ciśnienie dopuszczalne instalacji 
	Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krążenia) w najniższym punkcie instalacji. 
	Ciśnienie próbne 
	Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności. 
	Ciśnienie nominalne 
	Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20°C. 
	Temperatura robocza 
	Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która nie może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji aby zapewnić zachowanie zakładanej trwałości instalacji. 
	Ogólne wymagania dotyczące robót 
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	Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane a także normami i dokumentami określonymi w punkcie 0 niniejszej specyfikacji. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów i urządzeń przez inne materiały/urządzenia o porównywalnych charakterystykach technicznych i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstw
	Zakres ten obejmuje w szczególności, lecz nie jedynie: 

	27. 
	27. 
	27. 
	Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót. 

	28. 
	28. 
	Demontaż, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny montaż elementów instalacji, które mogłyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac po zainstalowaniu odnośnych elementów instalacji. 

	29. 
	29. 
	Kontrolę istniejących linii rzędnych wysokościowych, oraz kontrolę wymiarów podawanych na rysunkach z wymiarami występującymi w naturze. 

	30. 
	30. 
	Przeprowadzenie wymaganych prób i odbiorów instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników. 

	31. 
	31. 
	Płukanie/czyszczenie i napełnienie instalacji odpowiednimi mediami. 

	32. 
	32. 
	Wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów Inwestorowi (w szczególności pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, wilgotności, poziomów głośności oraz analiz wody). 

	33. 
	33. 
	Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, korektę parametrów i oprogramowania systemu automatycznej regulacji na podstawie pomiarów parametrów działających instalacji sanitarnych, doprowadzenie instalacji do osiągnięcia wymaganych parametrów pracy). 

	34. 
	34. 
	Przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie władze lub instytucje. 

	35. 
	35. 
	Przeprowadzenie odbiorów instalacji dla odpowiednich władz lub instytucji. 

	36. 
	36. 
	Współpracę i pomoc przy wszelkich próbach wymaganych przy realizacji, np. w trakcie wyposażania wzorcowych pomieszczeń. 

	37. 
	37. 
	Przedstawienie, na żądanie Inwestora lub jego służb, do zatwierdzenia próbek stosowanych materiałów, wyposażenia instalacyjnego i elementów instalacji, jeżeli jest to wymagane przygotowanie i wyposażenie pokoju próbek. 

	38. 
	38. 
	Udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych. 

	39. 
	39. 
	Uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostałych branż w fazie przygotowania i realizacji budowy. 

	40. 
	40. 
	Jeżeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworów /przebić, do przeprowadzenia instalacji, w ścianach żelbetowych do wielkości 200 x 200 mm /lub Ø200 mm, oraz odpowiednich otworów w ścianach niekonstrukcyjnych. 

	41. 
	41. 
	41. 
	Wykonywanie konstrukcji lub podestów montażowych pod wszelkie urządzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach oraz konstrukcji wsporczych pod urządzenia i instalację na dachu budynku, i w szybach instalacyjnych. Prace te muszą być prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem 

	budowlanym oraz wykonawcami poszczególnych robót budowlano-konstrukcyjnych. 

	42. 
	42. 
	Wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuką budowlaną. 

	43. 
	43. 
	Wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami wykonywania tego typu przejść (odpowiedni sposób montażu klap ppoż. na kanałach wentylacyjnych, wykonanie specjalnych przejść przewodów instalacji grzewczych, wodnych i kanalizacyjnych, etc.). 

	44. 
	44. 
	Montaż odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań spowodowanych pracą instalacji sanitarnych takich jak: obudowy i osłony tłumiące, tłumiki dźwięku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podkładki tłumiące, łączniki elastyczne przewodów rurowych i kanałów wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i tłumiące w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urządzeń i elementów instalacji sanitarnych, (w szczeg
	-


	45. 
	45. 
	Wykonanie otworów służących do okresowego czyszczenia kanałów wentylacyjnych zlokalizowanych w miejscach umożliwiających sprawne czyszczenie kanałów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

	46. 
	46. 
	Instalację armatury, osprzętu i wyposażenia dodatkowego obejmującego w szczególności zawory, tuleje zanurzeniowe do montażu czujników, czujników (temperatury, ciśnienia, etc.) urządzenia pomiarowe i wskazujące (termometry, manometry, etc.), montaż zaworów automatycznej regulacji, armatury i urządzeń zabezpieczających (zawory bezpieczeństwa, reduktory ciśnienia, naczynia wzbiorcze), elementów równoważących sieci przewodów jak przepustnice, zawory równoważące, etc. , przejścia przez przegrody budowlane, atest

	47. 
	47. 
	Oznaczenie wszystkich rurociągów i przewodów wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldów oraz naklejenie strzałek wskazujących kierunek przepływu w przewodach. 

	48. 
	48. 
	Przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie. 

	49. 
	49. 
	Gwarancję prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów w całym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji długoterminowej producentów urządzeń. 

	50. 
	50. 
	Dokumentowanie na bieżąco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego, znajdującym się stale w biurze budowy, wszelkich odstępstw od projektu i uzupełniających informacji dotyczących instalacji (np. rzeczywistej lokalizacji osprzętu wymagającego obsługi w stropach podwieszonych). 

	51. 
	51. 
	Dokumentację powykonawczą i instrukcję obsługi i eksploatacji instalacji obejmujące w szczególności: 
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	h. 
	h. 
	h. 
	Opis instalacji uwzględniający wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Projektu 

	TR
	Wykonawczego 

	i. 
	i. 
	Rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutów i schematów) sporządzone na podstawie 

	TR
	egzemplarza Projektu Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami (patrz. p. 24), 

	TR
	przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie urządzeń oraz prowadzenie przewodów 
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	i usytuowanie osprzętu (w szczególności elementów odcinających i regulacyjnych) a także aktualne wielkości (przepływ, moc, typ urządzenia, etc.), 
	j. 
	j. 
	j. 
	Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywistości materiałów i urządzeń, 

	k. 
	k. 
	Pełną listę (zawierającą dane adresowe) dostawców (producentów) urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części zamiennych, 

	l. 
	l. 
	Schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi punktami pomiarowymi (w szczególności przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanałach wentylacyjnych i zaworami równoważącymi z króćcami pomiarowymi na przewodach rurowych) z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przepływami, 

	m. 
	m. 
	Atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementów instalacji, w stosunku do których jest wymóg dostarczenia takich dokumentów, 

	n. 
	n. 
	Plan przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji, zarówno wykonywanych przez obsługę techniczną budynku jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi odnośnych serwisów), 


	52. Zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposób trwały i oprawionych schematów wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich urządzeń, głównej armatury, osprzętu kanałów wentylacyjnych (przepustnice, tłumiki) oraz wszystkich klap przeciwpożarowych przy pomocy szyldów grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym, 
	Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja obsługi i eksploatacji oraz wszystkie pozostałe przekazywane dokumenty powinny zostać przekazane w języku polskim, w formie spójnych opracowań o czytelnej strukturze opatrzonych spisami treści i opisami umożliwiającymi jednoznaczne określenie zawartości poszczególnych elementów tych opracowań oraz ich łatwe odnalezienie i jednoznaczną identyfikację. W żadnym wypadku instrukcja obsługi instalacji nie może się ograniczać do zbioru instrukcji obsługi poszczególnych urządze
	Ważne: 

	2. MATERIAŁY Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
	Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. Przewody 
	 Instalację centralnego ogrzewania z rur z sieciowanego polietylenu z warstwą antydyfuzyjną w rurze 
	osłonowej (peszlu). Rury należy łączyć przez zacisk.  Instalację centralnego ogrzewania z rur stalowych średnich czarnych bez szwu wg. normy PN-H-74219.  Instalację ciepła technologicznego z rur stalowych średnich czarnych bez szwu wg. normy 
	PN-H-74219.  Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami.  Rury i kształtki powinny posiadać atest huty oraz świadectwo odbioru jakościowego przez Ośrodek Badań Jakości Wyrobów Hutniczych „ZETOM”. 
	Izolacja termiczna 
	Izolację ciepłochronną rurociągów grzewczych należy wykonać z wełny mineralnej zbrojonej folią aluminiową 
	o następującej grubości:  przewody zasilające i powrotne o średnicy Dn 200 -gr. 50mm, 
	 przewody zasilające i powrotne o średnicy Dn150 -gr. 45mm, 
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	 przewody zasilające i powrotne o średnicy Dn80÷ Dn125 -gr. 40mm,  przewody zasilające i powrotne o średnicy Dn32÷ Dn65 -gr. 30mm,  przewody zasilające i powrotne o średnicy Dn15÷Dn25 -gr. 20mm,  przewody prowadzone w obszarach nieogrzewanych w izolacji 50 mm, z ogrzewaniem elektrycznym 
	kablem grzejnym samoregulującym o mocy 15 W/m.b. Izolacje muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. : należy upewnić się, że substancje stosowane przy wykonywaniu izolacji (w szczególności klej do izolacji) nie są agresywne w stosunku do powłoki antykorozyjnej przewodów. 
	Ważne

	Izolacja cieplna 
	Izolację zimnochronną rurociągów i armatury instalacji należy wykonać w formie otuliny izolacyjnej. Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. : należy upewnić się, że substancje stosowane przy wykonywaniu izolacji (w szczególności klej do izolacji) nie są agresywne w stosunku do powłoki antykorozyjnej przewodów. 
	Ważne

	Materiały do wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych 
	Materiały do wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normach przedmiotowych. 
	Wodne urządzenia grzewcze, grzewczo-chłodzące 
	 Jako grzejniki radiatorowe należy stosować grzejniki stalowe płytowe z elementami konwekcyjnymi z podłączeniem od dołu lub z boku, montowane na ścianie, powierzchnie boczne obudowane osłonami, powierzchnia górna przykryta osłoną typu grill. 
	 Jako grzejniki konwektorowe należy stosować: 
	o 
	o 
	o 
	grzejniki kanałowe podłogowe z konwekcją swobodną lub oraz wymuszoną wentylatorami, w kanale podłogowym z blachy stalowej ocynkowanej. Z kratką maskującą, zaworem z siłownikiem termoelektrycznym, sterowaniem prędkością wentylatora w wypadku konwektorów wentylatorowych (patrz projekt automatyki budynku) oraz śrubunkiem odcinającym na powrocie. Kratka maskująca ciągła na całej długości pomieszczenia, kolor i materiał wg wytycznych Architekta. 

	o 
	o 
	Grzejniki stalowe z ożebrowaniem konwencyjnym stojące na nóżkach, powierzchnie boczne obudowane osłonami, powierzchnia górna przykryta osłoną typu grill. Podłączenia od dołu lub z boku. Z siłownikiem termoelektrycznym, sterowaniem prędkością wentylatora w wypadku konwektorów wentylatorowych (patrz projekt automatyki budynku) oraz śrubunkiem odcinającym na powrocie. 


	 Jako klimakonwektory należy stosować klimakonwektory dwu-czterorurowe do montażu poziomego z przyłączeniowymi wężykami elastycznymi, tacką ociekową, kompletem zaworów z siłownikiem termoelektrycznym, sterowaniem prędkością wentylatora (patrz projekt automatyki budynku) i kompletem śrubunków odcinających na powrocie oraz z kompletem materiałów montażowych. Wymagane ciśnienie akustyczne przy obliczeniowej mocy zgodnie z wymaganiami zawartymi w zestawieniach ilościowych, w opisie technicznym i/lub na rysunka
	 Jako aparaty grzewczo-wentylacyjne należy stosować aparaty grzewczo-wentylacyjne montowane do stropu w pomieszczeniach technicznych. Wraz z kompletami automatyki: sterownikiem, puszką przyłączeniową, termostatem pomieszczeniowym lub podłączeniem do systemu automatycznej regulacji (zgodnie z projektem automatyki budynku), wyłącznikiem serwisowym oraz zaworami spustowymi, odpowietrzeniami i kompletem materiałów montażowych. 
	 jako kurtyny powietrzne wodne należy stosować kurtyny powietrzne z kompletem automatycznej 
	 jako kurtyny powietrzne wodne należy stosować kurtyny powietrzne z kompletem automatycznej 
	regulacji, w tym: czujnikiem radarowym lub czujnikiem drzwiowym uruchamiającym kurtynę, sterownikiem, puszką przyłączeniową, termostatem pomieszczeniowym lub podłączeniem do systemu automatycznej regulacji (zgodnie z projektem automatyki budynku), wyłącznikiem serwisowym oraz zaworami spustowymi, odpowietrzeniami i kompletem materiałów montażowych. 
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	Elektryczne urządzenia grzewcze 
	 Jako grzejniki elektryczne należy stosować grzejniki elektryczne montowane na ścianie z zabezpieczeniem przed przegrzaniem poprzez bezpiecznik temperaturowy, z termostatem z płynną regulacją temperatury lub bez termostatu, w wypadku sterowania bezpośrednio z instalacji automatycznej regulacji (patrz projekt automatyki budynku), wraz z kompletem materiałów montażowych. 
	 Jako grzejniki łazienkowe należy stosować grzejniki łazienkowe elektryczne (przystosowane, z elektronicznym regulatorem temperatury i kompletem materiałów montażowych. Grzejniki wyposażone w podwójną ochronę przecieporażeniową kl.II, wykonanie bryzgoszczelne IP24 
	 Jako promienniki niskotemperaturowe należy stosować promienniki wyposażone w komplet sterowania i materiałów montażowych. 
	 Jako kurtyny powietrzne elektryczne należy stosować kurtyny powietrzne z nagrzewnicą elektryczną, z kompletem automatycznej regulacji, w tym: czujnikiem radarowym lub czujnikiem drzwiowym uruchamiającym kurtynę, sterownikiem, puszką przyłączeniową, termostatem pomieszczeniowym lub podłączeniem do systemu automatycznej regulacji (zgodnie z projektem automatyki budynku), wyłącznikiem serwisowym oraz zaworami spustowymi, odpowietrzeniami i kompletem materiałów montażowych. 
	 Jako elektryczne ogrzewanie podłogowe należy zastosować gotowe do układania elementy grzejne wyprodukowane zgodnie z normą PN EN 60335-2-96. Elementy te składają się z przewodu grzejnego przymocowanego do siatki z włókna szklanego, położonej na izolacji termicznej (twardy styropian o gęstości min. 20kg/mlub twarda wełna mineralna), wraz z rurką instalacyjną do przewodów przyłączeniowych, czujnika temperatury i puszką instalacyjną do regulatora temperatury. 
	3 

	Armatura 
	 Przy grzejnikach płytowych należy instalować zawory termostatyczne oraz zawory (śrubunki) grzejnikowe powrotne odtwarzalną nastawą wstępną lub zawory wbudowane w grzejniki przystosowane do montażu głowicy termostatycznej. 
	 Jako zawory odcinające należy stosować: 
	 zawory o średnicach DN15 do DN50 -zawory śrubunkowe, kulowe 
	 
	 
	 
	 
	zawory o średnicach od DN65 – przepustnice motylkowe, międzykołnierzowe,  Jako zawory preregulacyjne należy stosować: 

	 zawory o średnicach DN15 do DN50 -zawory grzybkowe, śrubunkowe, 

	 
	 
	 
	zawory o średnicach od DN65 – zawory grzybkowe, kołnierzowe.  Jako zawory zwrotne należy stosować: 

	 zawory o średnicach DN15 do DN50 zawory śrubunkowe, grzybkowe, sprężynowe 

	 
	 
	 
	zawory o średnicach od DN65 – zawory międzykołnierzowe, spężynowe  Jako regulatory różnicy ciśnienia należy stosować: 

	 
	 
	 
	regulatory o średnicach DN15 do DN50 -regulatory śrubunkowe 

	 
	 
	regulatory o średnicach od DN65 -regulatory kołnierzowe 
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	 Jako zwory termostatyczne do cyrkulacji ciepłej wody należy stosować zawory śrubunkowe. 
	Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku – warunkom technicznym. Aparatura kontrolno-pomiarowa powinna mieć ważne cechy legalizacyjne. Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej powinna odpowiadać wymaganej dokładności odczytu, a jej zakres powinien przekraczać wartość roboczą mierzonego parametru. Termometry szklane powinny mieć działkę elementarną nie większą niż 1°C, a manometry średnicę tarczy nie mniejszą niż 10 cm. Armatura powin
	Pompy 
	Pompy normowe, jednostopniowe, niskociśnieniowe, wirowe z kołnierzowo przymocowanym wspornikiem łożysk i czopem wału dla elastycznie sprzęgniętego napędu, na płycie podstawowej do montażu na fundamencie. Spiralny korpus z żeliwa z osiowym króćcem ssawnym i promieniowym, skierowanym do góry króćcem ciśnieniowym oraz odlanymi łapami mocującymi. Uszczelnienie wału dławnicowe. Dla mniejszych wysokości podnoszenia i przepływów w instalacjach grzewczych, pompy obiegowe pojedyncze i bliźniacze wirowe, jednostopnio
	O
	O

	Naczynie wzbiorcze 
	Jako naczynie wzbiorcze należy zastosować kompaktowe urządzenie do stabilizacji ciśnienia, odgazowywania i uzupełniania ubytków wody w obiegach wody grzewczej, wyposażone w pompę, zawór przelewowy i zawór bezpieczeństwa do zabezpieczenia zbiorników. Jednostka sterująca na obracanej płycie, orurowanie i pełne okablowanie, kabel przyłączeniowy (l=5,0m), wtyczka z uziemieniem, zawory odcinające zabezpieczone od strony wodnej, sterowanie mikroprocesorowe w pełni zautomatyzowane z dowolnym ustawieniem parametrów
	Odmulacz ( separator zanieczyszczeń) 
	Jako separator zanieczyszczeń należy zastosować separator o korpusie wykonanym ze stali węglowej o konstrukcji umożliwiającej na szybkie i stałe usuwanie zanieczyszczeń bez przerywania pracy systemu, gromadząc zanieczyszczenia poza strumieniem przepływu. Usuwanie zanieczyszczeń poprzez zawór odszlamiający w dolnej części urządzenia. 
	Ogrzewanie elektryczne rur 
	Rurociągi i armaturę instalacji biegnącą w przestrzeniach nieogrzewanych należy zabezpieczyć kablem grzejnym. Płaszcz ochronny Rurociągi i armaturę instalacji zabezpieczone izolacją należy w pomieszczeniach technicznych oraz w miejscach narażonych na uszkodzenia do wysokości 2,0m zabezpieczyć płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. 
	3. SPRZĘT 
	Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
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	Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym wynikającym z technologii prowadzenia robót. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem CE. 
	4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
	Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Rury Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesia na wiązce. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowan
	Urządzenia grzewcze 
	Transport urządzeń grzewczych powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie urządzeń na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane urządzenia jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie urządzeń. Dopuszcza się transportowanie urządzeń w fabrycznych opakowaniach luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i
	Izolacja termiczna 
	 Materiały przeznaczone do wykonania izolacji powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
	 Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
	 Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
	5. WYKONANIE ROBÓT Wymagania ogólne 
	 Wszelkie prace należy prowadzić na podstawie Projektu Wykonawczego, zgodnie z Prawem Budowlanym, “Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowiązującymi przepisami, odnośnymi normami, i innymi dokumentami wskazanymi w punkcie 0 niniejszej specyfikacji oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem wymaganej dokładności montażu i ostrożności. 
	 W czasie prac należy zapewnić spełnienie wymagań przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów sanitarnych, przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych, etc. 
	 Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych i/lub Certyfikatów Zgodności wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie prace mogą być prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami. 
	 W wypadku prac montażowych obejmujących instalacje o szczególnym przeznaczeniu wykonywać je może tylko personel posiadający udokumentowane uprawnienia do montażu takich instalacji (np. samonośne kanały instalacji oddymiającej lub izolacje ogniowe). 
	Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku. Wszelkie otwarte zakończenia przewodów 
	Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku. Wszelkie otwarte zakończenia przewodów 
	należy na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami. Należy dopilnować, aby wnętrze przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń lub ciał obcych. 
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	 Wszelkie elementy instalacji, które mogą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio zabezpieczyć lub czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować i przechować do czasu ponownego montażu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. 
	 Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelnić oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów. 
	 Przejścia wszelkich przewodów przez oddzielenia przeciwpożarowe należy wykonać zgodne z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Zastosowane elementy muszą posiadać odpowiednie aktualne certyfikaty, atesty i/lub dopuszczenia dla danego rodzaju przewodu oraz muszą być zainstalowane zgodnie z warunkami określonymi w tych certyfikatach (atestach, dopuszczeniach). 
	 Wykonawca jest zobowiązany do wydania wytycznych o wielkości i usytuowaniu fundamentów i wylewek pod konkretne, zastosowane w instalacjach urządzenia instalacyjne w terminie umożliwiającym wykonanie ich przez wykonawcę budowlanego. 
	 Wszelkie elementy instalacji należy mocować i podwieszać na odpowiednich atestowanych zamocowaniach i podwieszeniach zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku w sposób uniemożliwiający zerwanie instalacji w wypadku pożaru. 
	 Wszelkie przewody prowadzone w bruzdach należy zabezpieczyć przed tarciem powierzchni przewodów o ścianki bruzd przy pomocy specjalnych węży ochronnych. 
	 Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku należy w czasie robót na bieżąco sprawdzać w naturze. 
	 Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi powłokami wykończeniowymi (w tym w szczególności przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezależnie od pokrycia odpowiednią powłoką zabezpieczającą, należy pokryć powłoką malarską w kolorze wskazanym przez Architekta (różne kolory w różnych obszarach i w odniesieniu do różnych instalacji). Należy zastosować powłoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniające odp
	 Materiały, z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. 
	 Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 
	 Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych. 
	 Szczelność połączeń urządzeń i elementów z przewodami powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. 
	 Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjno-klimatyzacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany. 
	 Zamocowanie urządzeń i elementów być wykonane z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 
	 Urządzenia i elementy wentylacyjno-klimatyzacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. 
	 Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
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	Montaż rurociągów 
	 Rurociągi łączone będą przez spawane. Wymagania ogólne dla połączeń spawanych są określone w tomie III „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 
	 Dopuszcza się montaż rurociągów za pomocą złączy ruchomych umożliwiających przejmowanie wydłużeń termicznych. Dostawca tego systemu każdorazowo potwierdzi obliczeniowo dobór złączy ( ich ilość i rozstaw). 
	 Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
	 Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych, lub w inny sposób uszkodzonych, nie wolno używać. 
	 Kolejność wykonywania robót: 
	 
	 
	 
	wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

	 
	 
	wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

	 
	 
	przecinanie rur, 

	 
	 
	założenie tulei ochronnych, 

	 
	 
	ułożenie rur z wykonaniem spawania sczepnego, 


	 spawanie połączeń.  Rurociągi powinny spoczywać na podporach ruchomych. Punkty stałe powinny być wykonane tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń cieplnych przewodów. 
	 Rurociągi poziome należy prowadzić – ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% – w kierunku źródła ciepła/chłodu. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 
	 W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewnić jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przy przejściu przez dylatację tuleje wykonać z rur stalowych, a przestrzeń między p
	 Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości poziomego ramienia co najmniej 1,5 m, wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów. 
	 Rurociągi łączone będą z armaturą gwintowaną oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem kształtek. Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. Połączenia gwintowane uszczelnić za pomocą konopi lub pasty. 
	 Niezbędne do montażu rurociągów stalowych kolana i łuki o średnicy do 32 mm należy wykonać za pomocą 
	 Niezbędne do montażu rurociągów stalowych kolana i łuki o średnicy do 32 mm należy wykonać za pomocą 
	gięcia rur. Dla wyższych średnic zamontować gotowe kolana lub łuki. 
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	 Montaż rur powinien odbywać się we współpracy z wykonawcą oświetlenia z uwzględnieniem opraw oświetleniowych oraz uwag architektów. 
	Montaż urządzeń grzewczych 
	 Montaż urządzeń grzewczych powinien być prowadzony zgodne z instrukcjami producenta i dostawcy. 
	 Klimakonwektory i grzewczo-chłodzące montowane mogą być na suficie w przestrzeni stropu podwieszonego, oraz pod stropem pomieszczeń. 
	 Urządzenia te należy przytwierdzać do stropu konstrukcyjnego i ściany za pomocą uchwytów, wsporników i/lub zawiesi oferowanych przez producenta urządzeń. 
	 Klimakonwektory wieszane przy ścianie oraz w przestrzeni stropów podwieszonych montować w płaszczyźnie ściany lub wnęki z uwzględnieniem możliwości odpowietrzenia i odprowadzenia skroplin. Wsporniki i uchwyty osadzać w przegrodzie budowlanej w sposób trwały. 
	 Kolejność wykonywania robót: 
	 
	 
	 
	wyznaczenie miejsca zamontowania zawiesi, 

	 
	 
	wykonanie otworów i osadzenie zawiesi, 

	 
	 
	zawieszenie urządzeń, 

	 
	 
	podłączenie urządzeń do rur przyłącznych. 


	 Urządzenia należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, urządzenie należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 
	 Podłączenia do urządzenia powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z urządzeniem i skręceniu złączek nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne jest gięcie gałązki połączonej z urządzeniem, podgrzewanie urządzenia, np. palnikiem, a także inne działania mogące powodować deformację urządzenia lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 
	 Montaż urządzeń instalowanych w przestrzeni stropu podwieszonego powinien odbywać się we współpracy z wykonawcą oświetlenia, z uwzględnieniem opraw oświetleniowych i uwag architektów.  Grzejniki radiatorowe i konwektorowe mogą być montowane przy ścianach i/lub w kanałach podpodłogowych.  Kolejność wykonywania robót: 
	 
	 
	 
	wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 

	 
	 
	wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 

	 
	 
	zawieszenie urządzeń, 


	 podłączenie urządzeń do rur przyłącznych.  Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki/ kanału podpodłogowego, zapewniając możliwość odpowietrzenia grzejnika. 
	 Minimalne odstępy grzejnika od elementów budowlanych:  od ściany za grzejnikiem – 5cm  od podłogi i od parapetu -12cm.  od bocznej ściany od strony, z której nie jest zamontowana armatura – 15cm  od bocznej ściany od strony, z której jest zamontowana armatura – 25cm 
	 Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania 
	 Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania 
	uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, urządzenie powinno być zapakowane. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, urządzenie należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 
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	 Gałązki podłączeniowe do grzejników powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu i skręceniu złączek w urządzeniu nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację urządzeń lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 
	Montaż armatury i osprzętu  Montaż armatury i osprzętu powinien być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.  Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia.  Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych oraz zaciskowych z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty uszczelniającej.  Kolejność wykonywania robót:  -sprawdzenie działania zaworu,  -nagwintowanie koń
	Badania i uruchomienie instalacji 
	 Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
	 Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) 
	 Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) 
	kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-C-04607:1993 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. 
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	 Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 
	 Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 
	 Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C. 
	 Próbę szczelności każdej z należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych Zeszyt 6”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia ciśnienia maksymalnego. 
	 Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. 
	 Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków ani roszenia. 
	 Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
	 Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności instalacji grzewczych należy przeprowadzić próbę na gorąco, poprzedzoną co najmniej 72-godzinną pracą instalacji podczas której niezbędne uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 0.1% pojemności zładu. 
	Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych 
	 Po wykonaniu prób wszystkie rurociągi stalowe należy zabezpieczyć przed korozją. 
	 Zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 „Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne”,: podłoże należy przygotować do malowania poprzez oczyszczenie do osiągnięcia drugiego stopnia czystości wg PN-70/H-97050 „Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania”. 
	 Wyszczególnienie kolejnych warstw powłoki malarskiej: 
	 
	 
	 
	1 × farba olejno-żywiczna do gruntowania, przeciwrdzewna cynkowa 60%, szara metaliczna (cynkol) o symbolu 221-004-950, 

	 
	 
	2 × emalia ftalowa ogólnego stosowania aluminiowa o symbolu 3161-000-850. 


	 Wyroby malarskie należy przygotowywać i stosować zgodnie z instrukcją producenta oraz normą PN-79/H97070 „Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowane. Ogólne wytyczne”. Należy sprawdzić, czy wyroby posiadają atest producenta oraz czy termin gwarancji nie został przekroczony. 
	-

	 Przed położeniem farby podkładowej oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania należy odkurzyć i odtłuścić. Maksymalny odstęp czasu między oczyszczeniem i zagruntowaniem wynosi 6 godzin. Przygotowując farbę do malowania należy usunąć ewentualny kożuch, dokładnie ją wymieszać, używając benzyny do lakierów – rozcieńczyć do lepkości roboczej oraz przefiltrować. Czas schnięcia poszczególnych warstw wynosi 48 godzin. Grubość powłoki malarskiej powinna wynosić 90 m. 
	 Z uwagi na zawartość w farbach składników palnych i toksycznych, podczas malowania należy przestrzegać obowiązujących przepisów ppoż i bhp, szczególnie przy pracy w pomieszczeniach zamkniętych. 
	Wykonanie izolacji termicznej 
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	 Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
	 Otuliny izolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 
	 Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi.  Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej więcej niż o –5 do +10 mm. 
	6. Kontrola jakości robót 
	 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji grzewczej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6”. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
	 Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
	 Wewnętrzną kontrolę robót podczas wykonywania prac powinna przeprowadzać firma wykonawcza we własnym zakresie. Kontrolę z ramienia Inwestora przeprowadzać będzie inspektor nadzoru. 
	7. OBMIAR ROBÓT 
	Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawcę i Inżyniera Kontraktu. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. O
	 m. (metr) -wykonanej i odebranej instalacji wody lodowej, rur ochronnych. 
	 kpl. (komplet) -wykonanych i odebranych urządzeń grzewczych, klimakonwektorów, rozdzielaczy co. 
	 szt. (sztuk) -zawory odcinające, zwrotne, regulacyjne, równoważące, uchwyty mocujące, 
	 r-g (roboczogodzina) -wykonanych i odebranych robót ręcznych i mechanicznych. 
	 m(metr kwadratowy) -wykonanych i odebranych malowań rurociągów i izolacji. 
	2 

	 m-g (motogodziny) -praca transportu, 
	W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia i przepusty instalacyjne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy łączące i dostosowujące, osprzęt, filtry, tłumiki dźwięku i
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	Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości poszczególnych elementów instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkości nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za właściwe parametry instalacji i odpowiednią ilość poszczególnych części składowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczególn
	-

	8. ODBIÓR ROBÓT 
	 Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji, należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6”. oraz normą PN-64/B-10400.  Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
	 
	 
	 
	przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

	 
	 
	bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

	 
	 
	uruchomienie  Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.  Odbioru robót zanikających należy dokonywać na bieżąco, pozostałe roboty częściowo lub po zakończeniu całości.  Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 


	technicznego instalacji.  Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
	 
	 
	 
	Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 

	 
	 
	Dziennik budowy, 

	 
	 
	dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów), 

	 
	 
	protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

	 
	 
	protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,  Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

	 
	 
	zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

	 
	 
	protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

	 
	 
	aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

	 
	 
	protokoły badań szczelności instalacji.  Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 


	9. ROZLICZENIE ROBÓT 
	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
	Normy 
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	 PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania odbiorcze. 
	 PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”. 
	 PN–C-04607:1993 „Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”. 
	 PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
	 PN-H-97051:1970 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 
	 PN-H-97070:1979 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowane. Ogólne wytyczne. 
	 PN-EN ISO 12944-1 do 8: 2001 „Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich”. 
	 PN-B-10400:1964 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 
	 PN-B-02414:1999. „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 
	 PN-B-02415:1991. „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania”. 
	 PN-B-02420:1991. „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”. 
	 PN-M-75003:1990 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 
	 PN-M-75009:1991. „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”. 
	 PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 
	 PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”. 
	 BN–8864–13:1975 „Centralne ogrzewanie. Odstępy grzejników od elementów budowlanych” 
	Dokumenty 
	 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji grzewczych. Tom 6 Cobrti Instal, Warszawa 2003. 
	 „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” – wydawca Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994r. 
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	KLIMATYZACJI 
	ST.02.03.00 INSTALACJA WENTYLACJI i 

	Kod CPV 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
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	1. WSTĘP Przedmiot i zakres robót budowlanych 
	1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
	Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji w ramach inwestycji z opisanej w punkcie 1.1 ogólnych warunków specyfikacji. 
	1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
	Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
	niniejsza specyfikacja może zawierać również wymagania w stosunku do elementów instalacji, które nie występują w projekcie. Wymagania te należy pominąć. 
	Uwaga: 

	1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
	Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej instalacji wentylacji i klimatyzacji w obszarze stanowiącym przedmiot Projektu. 
	Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
	 montaż kanałów wentylacyjnych, 
	 montaż nawiewników, wywiewników, klap pożarowych, tłumików hałasu i elementów regulacyjnych, 
	 montaż central wentylacyjnych i wentylatorów, 
	 badania instalacji, 
	 wykonanie izolacji paroszczelnej, termicznej i pożarowej, 
	 rozruch instalacji, 
	 regulacja działania instalacji. Zakres ilościowy robót określają zestawienia stanowiące załącznik do niniejszej specyfikacji. 
	1.4. Określenia podstawowe 
	1.4.1. Instalacja wentylacji 
	Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza. 
	1.4.2. Uzdatnianie powietrza 
	Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mające na celu zmianę jednej lub kilku wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza. 
	1.4.3. Ogrzewanie powietrza 
	Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury. 
	1.4.4. Chłodzenie powietrza 
	Uzdatnianie powietrza polegające osuszaniu i na obniżaniu jego temperatury. 
	1.4.5. Wentylator 
	Urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch. 
	1.4.6. Filtracja powietrza 
	Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub ciekłych. 
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	1.4.7. Odzyskiwanie ciepłą lub/i wilgoci 
	Wykorzystanie ciepłą lub/i wilgoci odpadowej z procesów technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło lub/i wilgoć przez instalację wentylacyjną. 
	1.4.8. Czerpnia wentylacyjna 
	Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne. 
	1.4.9. Wyrzutnia wentylacyjna 
	Element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz. 
	1.4.10. Filtr powietrza 
	Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych. 
	1.4.11. Nagrzewnica powietrza 
	Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza. 
	1.4.12. Chłodnica powietrza 
	Przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza. 
	1.4.13. Wymiennik odzysku ciepła lub/i wilgoci 
	Urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła lub/i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zużytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie. 
	1.4.14. Osuszacz powietrza 
	Urządzenie przeznaczone do zmniejszania zawartości wilgoci w powietrzu. 
	1.4.15. Odkraplacz 
	Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumień powietrza z nawilżacza powietrza lub z powierzchni chłodnicy. 
	1.4.16. Przewód wentylacyjny 
	Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze. 
	1.4.17. Przepustnica 
	Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny pozwalający na zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu. 
	1.4.18. Tłumik hałasu 
	Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenie hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów. 
	1.4.19. Nawiewnik 
	Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni. 
	1.4.20. Wywiewnik 
	Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 
	1.4.21. Okap 
	Element instalacji odciągu miejscowego umieszczony bezpośrednio nad źródłem wydzielania zanieczyszczeń powietrza. 
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	1.4.22. Klapa pożarowa 
	Zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema strefami pożarowymi) przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy do drugiej. 
	1.4.23. Aparat grzewczo-wentylacyjny 
	Urządzenie składające się z filtra, nagrzewnicy i wentylatora umieszczonych we wspólnej obudowie i przeznaczone do nawiewania mieszaniny powietrza zewnętrznego i wewnętrznego lub do ogrzewania pomieszczenia. 
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
	Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane a także normami i dokumentami określonymi w punkcie 0 niniejszej specyfikacji. 
	Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów i urządzeń przez inne materiały/urządzenia o porównywalnych charakterystykach technicznych i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
	W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiałów i urządzeń, potrzebnych do wykonania instalacji wraz z ich odpowiednim magazynowaniem, oraz zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń, wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszącymi potrzebnymi do właściwego wykonania instalacji, ich uruchomienia, doprowadzenia do założonych parametrów pracy oraz umożliwiającymi właściwe funkcjonowanie i obsługę instalacji. 
	Zakres ten obejmuje w szczególności, lecz nie jedynie: 
	Zakres ten obejmuje w szczególności, lecz nie jedynie: 

	(Nie wszystkie elementy podanego poniżej zakresu występują we wszystkich rodzajach instalacji). 
	53. 
	53. 
	53. 
	Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót. 

	54. 
	54. 
	Demontaż, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny montaż elementów instalacji, które mogłyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac po zainstalowaniu odnośnych elementów instalacji. 

	55. 
	55. 
	Kontrolę istniejących linii rzędnych wysokościowych, oraz kontrolę wymiarów podawanych na rysunkach z wymiarami występującymi w naturze. 

	56. 
	56. 
	Przeprowadzenie wymaganych prób i odbiorów instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników. 

	57. 
	57. 
	Płukanie/czyszczenie i napełnienie instalacji odpowiednimi mediami. 

	58. 
	58. 
	Wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów Inwestorowi (w szczególności pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, wilgotności, poziomów głośności oraz analiz wody). 

	59. 
	59. 
	Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, korektę parametrów i oprogramowania systemu automatycznej regulacji na podstawie pomiarów parametrów działających instalacji sanitarnych, doprowadzenie instalacji do osiągnięcia wymaganych parametrów pracy). 

	60. 
	60. 
	Przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie władze lub instytucje. 

	61. 
	61. 
	Przeprowadzenie odbiorów instalacji dla odpowiednich władz lub instytucji. 

	62. 
	62. 
	Współpracę i pomoc przy wszelkich próbach wymaganych przy realizacji, np. w trakcie wyposażania wzorcowych pomieszczeń. 

	63. 
	63. 
	Przedstawienie, na żądanie Inwestora lub jego służb, do zatwierdzenia próbek stosowanych materiałów, wyposażenia instalacyjnego i elementów instalacji, jeżeli jest to wymagane przygotowanie i wyposażenie pokoju próbek. 

	64. 
	64. 
	Udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych. 

	65. 
	65. 
	Uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostałych branż w fazie przygotowania i realizacji budowy. 

	66. 
	66. 
	Jeżeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworów /przebić, do przeprowadzenia instalacji, w ścianach żelbetowych do wielkości 300 x 300 mm /lub Ø300 mm, oraz odpowiednich otworów w ścianach niekonstrukcyjnych. 

	67. 
	67. 
	Wykonywanie konstrukcji lub podestów montażowych pod wszelkie urządzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach oraz konstrukcji wsporczych pod urządzenia i instalację na dachu budynku, i w szybach instalacyjnych. Prace te muszą być prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczególnych robót budowlano-konstrukcyjnych. 

	68. 
	68. 
	Wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuką budowlaną. 

	69. 
	69. 
	Wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami wykonywania tego typu przejść (odpowiedni sposób montażu klap ppoż. na kanałach wentylacyjnych, wykonanie specjalnych przejść przewodów instalacji grzewczych, chłodniczych, wodnych i kanalizacyjnych, etc.). 

	70. 
	70. 
	Montaż odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań spowodowanych pracą instalacji sanitarnych takich jak: obudowy i osłony tłumiące, tłumiki dźwięku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podkładki tłumiące, łączniki elastyczne przewodów rurowych i kanałów wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i tłumiące w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urządzeń i elementów instalacji sanitarnych, (w szczeg
	-


	71. 
	71. 
	Wykonanie otworów służących do okresowego czyszczenia kanałów wentylacyjnych zlokalizowanych w miejscach umożliwiających sprawne czyszczenie kanałów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

	72. 
	72. 
	Instalację armatury, osprzętu i wyposażenia dodatkowego obejmującego w szczególności zawory, tuleje zanurzeniowe do montażu czujników, czujników (temperatury, ciśnienia, etc.) urządzenia pomiarowe i wskazujące (termometry, manometry, etc.), montaż zaworów automatycznej regulacji, armatury i urządzeń zabezpieczających (zawory bezpieczeństwa, reduktory ciśnienia, naczynia wzbiorcze), elementów równoważących sieci przewodów jak przepustnice, zawory równoważące, etc. , przejścia przez przegrody budowlane, atest

	73. 
	73. 
	Oznaczenie wszystkich rurociągów i przewodów wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldów oraz naklejenie strzałek wskazujących kierunek przepływu w przewodach. 

	74. 
	74. 
	Przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie. 

	75. 
	75. 
	Gwarancję prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów w całym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji długoterminowej producentów urządzeń. 

	76. 
	76. 
	Dokumentowanie na bieżąco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego, znajdującym się stale w biurze budowy, wszelkich odstępstw od projektu i uzupełniających informacji dotyczących instalacji (np. rzeczywistej lokalizacji osprzętu wymagającego obsługi w stropach podwieszonych). 

	77. 
	77. 
	Dokumentację powykonawczą i instrukcję obsługi i eksploatacji instalacji obejmujące w szczególności: 

	78. 
	78. 
	Zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposób trwały i oprawionych schematów wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich urządzeń, głównej armatury, osprzętu kanałów wentylacyjnych (przepustnice, tłumiki) oraz wszystkich klap przeciwpożarowych przy pomocy szyldów grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym, 
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	o. 
	o. 
	o. 
	Opis instalacji uwzględniający wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Projektu 

	TR
	Wykonawczego 

	p. 
	p. 
	Rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutów i schematów) sporządzone na podstawie 

	TR
	egzemplarza Projektu Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami (patrz. p. 24), 

	TR
	przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie urządzeń oraz prowadzenie przewodów 

	TR
	i usytuowanie osprzętu (w szczególności elementów odcinających i regulacyjnych) a także 

	TR
	aktualne wielkości (przepływ, moc, typ urządzenia, etc.), 

	q. 
	q. 
	Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywistości materiałów i urządzeń, 

	r. 
	r. 
	Pełną listę (zawierającą dane adresowe) dostawców (producentów) urządzeń zainstalowanych 

	TR
	w obiekcie oraz dostawców części zamiennych, 

	s. 
	s. 
	Schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi punktami pomiarowymi (w 

	TR
	szczególności przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanałach wentylacyjnych i 

	TR
	zaworami równoważącymi z króćcami pomiarowymi na przewodach rurowych) z podanymi 

	TR
	rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przepływami, 

	t. 
	t. 
	Atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych 

	TR
	elementów instalacji, w stosunku do których jest wymóg dostarczenia takich dokumentów, 

	u. 
	u. 
	Plan przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji, zarówno wykonywanych 

	TR
	przez obsługę techniczną budynku jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi 

	TR
	adresowymi odnośnych serwisów), 


	Dokumentacja powykonawcza oraz Instrukcja obsługi i eksploatacji powinny zostać przekazane w języku polskim, w formie spójnych opracowań o czytelnej strukturze opatrzonych spisami treści i opisami umożliwiającymi jednoznaczne określenie zawartości poszczególnych elementów tych opracowań oraz ich łatwe odnalezienie i jednoznaczną identyfikację. W żadnym wypadku instrukcja obsługi instalacji nie może się ograniczać do zbioru instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń. 
	Ważne: 

	2. MATERIAŁY 
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
	Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
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	Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
	2.2. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne  Przewody wentylacyjne prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej o grubości odpowiedniej dla wymiarów kanału, jego funkcji w instalacji (np. kanały oddymiające) i ciśnienia powietrza wraz z kształtkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami, regulatorami CAV), materiałami uszczelniającymi, montażowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej z przekładkami tłumiącymi drgania. Kształtki w wykonaniu z kierownicami strugi powietrza (nie dotyczy kształtek o boku mnie
	2.3. Osprzęt wentylacyjny  Na przewodach, we miejscach niezbędnych do regulacji a w szczególności na rozgałęzieniach przewodów wentylacyjnych oraz przy elementach wywiewnych (o ile nie są one wyposażone w urządzenia regulacji wydatku zapewniające poprawne wyregulowanie hydrauliczne danego systemu wentylacyjnego) należy zainstalować przepustnice regulacyjno-pomiarowe wyposażone w odpowiednie króćce umożliwiające pomiar spadku ciśnienia. 
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	 W wypadku konieczności stosowania elementów regulacyjnych na kanałach współpracujących z instalacją wentylacji oddymiającej należy przewidzieć stałe elementy regulacyjne. 
	 Wszelkie otwarte zakończenia przewodów wentylacyjnych (na przykład króćce wywiewne umieszczone nad stropem podwieszonym) należy zabezpieczyć siatką z drutu stalowego, ocynkowanego. 
	 Nawiewniki i wywiewniki umieszczone w stropie podniesionym (widoczne dla użytkowników budynku) muszą być w wykonaniu z krytymi śrubami mocującymi. Wszystkie elementy montowane w stropie należy zamontować na płasko z płytami stropu. 
	 Wszystkie elementy nawiewne i wywiewne (oprócz kratek transferowych) powinny być wyposażone w elementy regulacji wydajności. 
	 Kraty wywiewne stosowane w instalacjach oddymiających powinny być wyposażone w elementy regulacji wydatku pozbawione wszelkich elementów wykonanych z tworzywa sztucznego. 
	 Elementy kończące instalacje wentylacji typu czerpnie ścienne, wyrzutnie ścienne ingerujące w wygląd fasady zewnętrznej muszą być uzgodnione z Architektem. 
	 Czerpnie i wyrzutnie zewnętrzne montowane do kanałów wentylacyjnych muszą mieć wykonane ramy i żaluzje z blachy stalowej, ocynkowanej, profilowanej oraz być wyposażone w siatkę ze stalowego ocynkowanego drutu falistego o wielkości oczek max 20 x 20 mm. Maksymalne przesłonięcie czerpni i wyrzutni wynikające z konstrukcji max. 40% powierzchni. 
	 Czerpnie i wyrzutnie zewnętrzne montowane do kanałów wentylacyjnych na dachu na dachach kiosków gastronomicznych i toalet powinny być wmontowane w obudowę architektoniczną i muszą mieć wykonane ramy i żaluzje z blachy stalowej, ocynkowanej, profilowanej oraz być wyposażone w siatkę ze stalowego ocynkowanego drutu falistego o wielkości oczek max 20 x 20 mm. Maksymalne przesłonięcie czerpni i wyrzutni wynikające z konstrukcji max. 40% powierzchni. 
	2.4. Izolacja termiczna  Skrzynki przyłączeniowe po stronie tłocznej klimakonwektorów zaizolować izolacją paroszczelną z płyt ze spienionego kauczuku syntetycznego do stosowania w chłodnictwie o współczynniku oporu dyfuzyjnego przenikania pary wodnej μ ≥ 7000 wg. DIN 52615. Izolację należy wykonać z użyciem firmowych materiałów montażowych i akcesoriów. Montaż izolacji należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta.  Elastyczne kanały wentylacyjne po stronie tłocznej klimakonwektorów: przewody elast
	Table
	TR
	STWIOR dla inwestycji p.n.: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, NISKOPRĄDOWĄ, WOD-KAN, WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. BUDOWA CIĄGU PIESZO – JEZDNEGO ORAZ NAZIEMNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ ZEWNĘTRZNĄ, WEWETRZNĄ: ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ NA DZIAŁCE NR 1/31, OBR. 70 PODGÓRZE PRZY UL. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO 29 W KRAKOWIE 
	strona 289 


	papierem aluminiowym z prostopadłym układem włókien w stosunku do powłoki z folii. Minimalna grubość izolacji: 50 mm. Styki izolacji należy okleić samoprzylepną taśmą z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanałów należy mocować dodatkowo przy pomocy szpilek zgrzewanych do kanałów. W miejscach, w których jest to niezbędne izolację należy wzmocnić drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje należy wykonać z użyciem firmowych materiałów montażowych i akcesoriów. Montaż izolacji należy przeprowadzić zgodn
	 Kanały wywiewne systemów z odzyskiem ciepła (wewnątrz budynku) na poszczególnych kondygnacjach oraz w pionowych szybach instalacyjnych: matami z wełny mineralnej pod zbrojonym papierem aluminiowym. Minimalna grubość izolacji: 30 mm. Styki izolacji należy okleić samoprzylepną taśmą z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanałów należy mocować dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w których jest to niezbędne izolację należy wzmocnić drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje należy wykonać z uży
	 Kanały wywiewne systemów z odzyskiem ciepła w pomieszczeniach technicznych (maszynowniach): matami z wełny mineralnej pod zbrojonym papierem aluminiowym. Minimalna grubość izolacji: 30 mm. Styki izolacji należy okleić samoprzylepną taśmą z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanałów należy mocować dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w których jest to niezbędne izolację należy wzmocnić drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje należy wykonać z użyciem firmowych materiałów montażowych i akce
	 Kanały wywiewne z ciepłych kiosków gastronomicznych: matami z wełny mineralnej pod zbrojonym papierem aluminiowym. Minimalna grubość izolacji: 30 mm. Styki izolacji należy okleić samoprzylepną taśmą z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanałów należy mocować dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w których jest to niezbędne izolację należy wzmocnić drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje należy wykonać z użyciem firmowych materiałów montażowych i akcesoriów. Montaż izolacji należy przeprow
	 Kanały wywiewne systemów bez odzysku ciepła wewnątrz budynku: nieizolowane. 
	 Kanały wywiewne systemów bez odzysku ciepła na zewnątrz budynku (np. z toalet na promenadach): nieizolowane. 
	 Zbiorcze kanały wywiewne z pomieszczeń technicznych (maszynowni) na zewnątrz budynku: nieizolowane. 
	 Kanały nawiewne systemów nawiewu z podgrzewem powietrza i/lub z chłodzeniem powietrza: matami z wełny mineralnej pod zbrojonym papierem aluminiowym. Minimalna grubość izolacji: 50 mm. Styki izolacji należy okleić samoprzylepną taśmą z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanałów należy mocować dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w których jest to niezbędne izolację należy 
	 Kanały nawiewne systemów nawiewu z podgrzewem powietrza i/lub z chłodzeniem powietrza: matami z wełny mineralnej pod zbrojonym papierem aluminiowym. Minimalna grubość izolacji: 50 mm. Styki izolacji należy okleić samoprzylepną taśmą z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanałów należy mocować dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w których jest to niezbędne izolację należy 
	wzmocnić drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje należy wykonać z użyciem firmowych materiałów montażowych i akcesoriów. Montaż izolacji należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. W pomieszczeniach technicznych i w innych obszarach, w których izolacja może być narażona na uszkodzenia mechaniczne, należy ją zabezpieczyć do wysokości 2,0 m nad podłogą płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8 mm. 
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	 Kanały nawiewne systemów nawiewu z podgrzewem powietrza i/lub z chłodzeniem powietrza obsługujące pomieszczenia do pracy dla dziennikarzy na poziomie L00 i L01: matami z wełny mineralnej pod zbrojonym papierem aluminiowym. Minimalna grubość izolacji: 30 mm. Styki izolacji należy okleić samoprzylepną taśmą z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanałów należy mocować dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w których jest to niezbędne izolację należy wzmocnić drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izol
	 Kanały nawiewne systemów nawiewu z podgrzewem powietrza i/lub z chłodzeniem powietrza prowadzone w pomieszczeniach technicznych (maszynowniach): matami z wełny mineralnej pod zbrojonym papierem aluminiowym. Minimalna grubość izolacji: 50 mm. Styki izolacji należy okleić samoprzylepną taśmą z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanałów należy mocować dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w których jest to niezbędne izolację należy wzmocnić drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje należy wyko
	 Wszelkie przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, których nie obsługują, należy obudować elementami o klasie odporności ogniowej przewidzianej dla ścian działowych tych pomieszczeń. 
	2.5. Izolacja ogniowa 
	2.5.1. Samonośne przewody oddymiające i wywiewno-oddymiające 
	Kompletne systemy samonośnych kanałów oddymiających w klasie odporności ogniowej EI60 z płyt silikatowocementowych, płyt gipsowych, z zawartością włókien szklanych i celulozowych laminowanych obustronnie watą z włókna szklanego lub płyty z uwodnionego glinokrzemian magnezu, żelaza i litu (wermikulit). System kanałów powinien posiadać wszelkie ważne dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. Montaż systemu kanałów powinien zostać wykonany przez firmę posiadającą odpowiednie upoważnienie producen
	-

	2.5.2. Izolacja o odporności ogniowej EI60 lub EI120 jako obłożenie blaszanych kanałów wentylacyjnych 
	Należy stosować kompletne systemy izolacji 4-stronnej, 3-stronnej oraz 2-stronnej kanałów wentylacyjnych w klasie odporności ogniowej EI60 oraz EI120, przy pomocy płyt silikatowo-cementowych lub wermikulitowych ze spoiwami nieorganicznymi. System powinien posiadać ważne dopuszczenie do stosowania w ochronie ppoż. Montaż systemu powinien zostać wykonany przez firmę posiadającą odpowiednie upoważnienie producenta, 
	Należy stosować kompletne systemy izolacji 4-stronnej, 3-stronnej oraz 2-stronnej kanałów wentylacyjnych w klasie odporności ogniowej EI60 oraz EI120, przy pomocy płyt silikatowo-cementowych lub wermikulitowych ze spoiwami nieorganicznymi. System powinien posiadać ważne dopuszczenie do stosowania w ochronie ppoż. Montaż systemu powinien zostać wykonany przez firmę posiadającą odpowiednie upoważnienie producenta, 
	zgodnie z warunkami określonymi w aprobacie technicznej, instrukcjami montażu producenta i przy użyciu firmowych materiałów montażowych. 
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	2.6. Centrale wentylacyjne: 
	Wymagania ogólne: 
	Wymagania ogólne: 

	Należy stosować centrale wentylacyjne blokowe, nawiewne, wywiewne i nawiewno-wywiewne, wykonane w wysokim standardzie. 
	Centrale powinny być wykonane w oparciu o konstrukcję gładkich skręconych elementów lub konstrukcję ramową z zamkniętych wypełnionych profili. 
	Centrale powinny być podzielone na sekcje i moduły funkcyjne zapewniające szybki montaż i łatwą obsługę. W miarę możliwości należy stosować sekcje obsługowe. 
	Otwarcia bez zawiasów (panele wyjmowane zamiast drzwi), mogą być stosowane do paneli nie większych niż 1,0 m x 1,5 m i nie cięższych, niż 25 kg. 
	Zamknięcia powinny być wyposażone w regulację dostosowującą do stopnia zużycia uszczelki. Zawiasy powinny mieć możliwość regulacji. 
	Sekcje odzysku ciepła powinny być wyposażone w zabezpieczenia ograniczające przenikanie między wymeniającymi ciepło strumieniami powietrza przy różnicy ciśnienia 400 Pa do: 
	1) 0,25% objętości strumienia powietrza wywiewanego z pomieszczenia w wypadku wymiennika płytowego oraz wymiennika z rurek cieplnych. 
	2) 5% objętości strumienia powietrza wywiewanego z pomieszczenia w wypadku wymiennika obrotowego. Centrale powinny być wyposażone w presostaty różnicowe filtrów i wentylatorów jako źródła alarmów o stanie awaryjnym. Centrale należy ustawiać na fundamentach, w razie konieczności zdylatowanych od konstrukcji. Wysokość fundamentów powinna umożliwiać zainstalowanie syfonów na odpływach kanalizacyjnych. Powierzchnie wewnętrzne z blachy stalowej, ocynkowanej (z wyjątkiem miejsc narażonych na wilgoć, wykonanych ze
	Obudowa centrali: 
	3 

	Współczynnik przenikania ciepła obudowy: klasa T2. Straty ciepła w wyniku mostków cieplnych: klasa TB3. 
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	Stateczność mechaniczna: klasa 2A. Nieszczelność obudowy: klasa B, na podciśnieniu max. 0,11, na nadciśnieniu – max.0,34. Nieszczelność filtrów: mniejsza niż 0,5%. Izolacyjność akustyczna Rw≥37 dB(A). Klasa palności centrali B1. Ściany wewnętrzne gładkie, bez wystających elementów wzmacniających. Drzwi po stronie tłocznej zabezpieczone przed otwarciem. Drzwi wyposażone w dwustronne klamki, docisk zapewniają rygle ślimakowe pojedyncze lub podwójne Uszczelnienia gumowe dla nad-i podciśnienia o jakości EPDM. P
	izolacyjności akustycznej i cieplnej). Klasa palności króćca A2 wg DIN 4102. Kołnierze przyłączeniowe w wykonaniu ocynkowanym. Wyrównanie potencjału wg EN 60204-1. nawilżacz parowy po stronie tłocznej wentylatora. Kanał po ssawnej stronie nawilżacza należy wyposażyć w 
	otwór rewizyjny, Klasa: G4 krótki + F6 workowy na nawiewie. Klasa G4 na wywiewie przed odzyskiem ciepła. Materiał filtracyjny: włóknina mineralna. Klasa G3 metalowy, przeciwtłuszczowy na wywiewie z kuchni Odporność na temperatury: do 80ºC. Działki filtracyjne dociskane do uszczelnienia za pomocą elementów z drutu sprężynującego. Rama filtra uszczelniona w obudowie centrali. Obsługa filtra po stronie brudnej. Nagrzewnice i chłodnice po stronie ssawnej 
	Filtry: 
	Wymienniki ciepła: 
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	Spadek ciśnienia na nagrzewnicy powietrza: max 100 Pa, połączenie kołnierzowe (łatwość demontażu). Spadek ciśnienia na chłodnicy powietrza: max 150 Pa, połączenie kołnierzowe (łatwość demontażu). Rama wymiennika ciepła ze stali ocynkowanej. Rury i rozdzielacz z miedzi. Profilowane, lamele z aluminium. Maksymalne ciśnienie robocze dla wymienników: 10 bar Układ lameli: 
	-chłodnica: lamele pionowe -nagrzewnica: lamele pionowe lub poziome -w centralach wywiewu z kuchni i z wymiennikiem odzysku ciepła: tylko lamele pionowe, łatwe do 
	czyszczenia. 
	Stalowe kołnierzowe króćce podłączeniowe wraz z króćcem odpowietrzającym i odwadniającym na zewnątrz obudowy. Graniczne wartości dla czynnika: maksymalne ciśnienie: 16 bar, maksymalna temperatura: 110ºC. Przy każdym wymienniku ciepła należy zamontować zawór odwadniający, umożliwiający opróżnienie 
	wymiennika. Nagrzewnica wyposażona w podwójne zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe: po stronie powietrznej i po stronie wodnej. Zabezpieczenie powinno działać przy niepracującej centrali. Rozruch centrali o zmiennej 
	wydajności (przy temperaturach zewnętrznych niższych od +3ºC) powinien się odbywać przy chwilowym, pełnym otwarciu zaworu wody grzewczej. Podłoga sekcji ze stali szlachetnej ukształtowana jako pochylona wanna ociekowa z króćcem odpływu 
	Dodatkowo dla chłodnicy: 

	kondensatu. 
	Syfon odpływu kondensatu samoopróżniający się, z pływakiem kulowym, wykonanie wewnętrzne, maksymalne podciśnienie 2 000 Pa. Odkraplacz z lamelami z tworzywa sztucznego odpornego na temperatury do 85ºC, zabudowany w skręcanej 
	ramie ze stali szlachetnej, wyjmowany oddzielnie z wymiennikiem, wyposażony w klapę inspekcyjną. Glikolowy wymiennik odzysku ciepła sprawność odzysku ciepła wg wymagań DIN spadek ciśnienia powietrza maksimum 250 Pa Na otworach w ścianie central rozety uszczelniające po obu stronach ściany Ochrona kół pasowych na drzwiach centrali Wentylator typu „plug fan”. Na otworach w ścianie central rozety uszczelniające po obu stronach ściany 
	Sekcja wentylatora: 
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	Silnik trójfazowy przeznaczony do pracy w sieci 3 x 230/380 V, częstotliwość 50 Hz. Klasa izolacji: F, stopień ochrony: IP 55. Silnik zabezpieczony przez czujnik z opornikiem o dodatnim współczynniku temperaturowym. 
	Połączenie wylotu wentylatora z obudową za pomocą króćca elastycznego z zamkiem. 
	Wentylator i silnik zamontowane na wspólnej ramie, posadowionej na wibroizolatorach sprężynowych, wyposażone w wyrównanie potencjału pomiędzy zespołem a obudową. 
	Wyłącznik serwisowy trójfazowy wyposażony w zestyk sterowniczy oraz 2 zestyki pomocnicze, w obudowie z tworzywa sztucznego, stopień ochrony IP 55, z zamkiem umożliwiającym zablokowanie. 
	Centrale z płynną regulacją wydajności wyposażone w falowniki przystosowujące wydatki do odpowiednich wartości zgodnych z aktualnymi wymaganiami. 
	Dla uniknięcia nadmiernego dodatniego lub ujemnego ciśnienia i niepowołanego zadziałania zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego należy przewidzieć opóźnienie czasowe pomiędzy otwarciem przepustnicy a uruchomieniem wentylatora. 
	Przy doborze wentylatorów należy uwzględnić 10% zapasu sprężu i wydatku. 
	Sprawność wentylatora min. 60% 
	Maksymalna odchyłka od maksymalnej sprawności wentylatora: 5%. 
	Rotacyjny wymiennik odzysku ciepła i wilgoci 
	 płynna regulacja obrotów 
	 wymiar wymiennika zapewniający brak przewężenia przepływu powietrza w bloku rotora 
	 spadek ciśnienia powietrza maksimum 150 Pa 
	2.6.1. Wentylatory kanałowe do montażu na kanałach okrągłych 
	Wentylatory do montażu na kanałach o przekroju kołowym należy stosować wentylatory kanałowe w szczelnej obudowie z blachy stalowej galwanizowanej. Obudowa wykonana powinna być metodą walcowania obwiedniowego. Wentylatory wyposażone w silniki z wirującą obudową, o regulowanej napięciowo prędkości obrotowej, w wykonaniu bezobsługowym. Koła wirników z promieniowymi łopatkami wygiętymi do tyłu. Sterowanie wentylatorem powinno być możliwe poprzez zmianę napięcia zasilającego silnik. Silniki wentylatorów zabezpie
	Silniki wentylatorów: jednofazowe, przeznaczone do pracy w sieci 230 V, częstotliwość 50 Hz. Klasa izolacji silnika: B. Stopień ochrony: IP44. 
	Wentylatory w komplecie z wyposażeniem dodatkowym: wyłącznikami serwisowymi, i połączeniami montażowymi wentylatora z kanałami wentylacyjnymi. 
	2.6.2. Wentylatory kanałowe do montażu na kanałach okrągłych o dużym sprężu dyspozycyjnym 
	Jako wentylatory o dużym przyroście ciśnienia statycznego, do montażu na kanałach o przekroju kołowym należy stosować wentylatory kanałowe, promieniowe o regulowanej prędkości obrotowej w wykonaniu bezobsługowym. Koła wirnikowe o łopatkach wygiętych do tyłu. Sterowanie wentylatorem powinno być możliwe poprzez zmianę napięcia zasilającego silnik. Wentylatory napędzane silnikami z wirującą obudową. Silniki wentylatorów zabezpieczone wbudowanymi czujnikami temperatury uzwojeń, z samoczynnym załączeniem. Obudow
	Jako wentylatory o dużym przyroście ciśnienia statycznego, do montażu na kanałach o przekroju kołowym należy stosować wentylatory kanałowe, promieniowe o regulowanej prędkości obrotowej w wykonaniu bezobsługowym. Koła wirnikowe o łopatkach wygiętych do tyłu. Sterowanie wentylatorem powinno być możliwe poprzez zmianę napięcia zasilającego silnik. Wentylatory napędzane silnikami z wirującą obudową. Silniki wentylatorów zabezpieczone wbudowanymi czujnikami temperatury uzwojeń, z samoczynnym załączeniem. Obudow
	stalową. Wentylatory powinny być przystosowane do pracy w dowolnej pozycji. Połączenia wentylatorów z kanałami wentylacyjnymi przy pomocy szybkozaciskowych klamer montażowych wyklejonych pianką z gumy neoprenowej. 
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	Zespół silnika i koła wirnikowego powinien być przymocowany do powierzchni wewnętrznej uchylnej pokrywy w obudowie wentylatora w celu zapewnienia łatwego dostępu w czasie czynności obsługowych. Silniki wentylatorów: jednofazowe, przeznaczone do pracy w sieci 230 V, częstotliwość 50 Hz. Klasa izolacji silnika: F. Stopień ochrony: IP44. 
	W silnikach stosowane są bezobsługowe zamknięte łożyska toczne o długim czasie życia. 
	Silnik chłodzony przez przepływające powietrze. Koło wirnikowe wyważone dynamicznie w dwóch płaszczyznach. 
	Wentylatory w komplecie z wyposażeniem dodatkowym: wyłącznikami serwisowymi, i połączeniami montażowymi wentylatora z kanałami wentylacyjnymi. 
	2.6.3. Wentylatory kanałowe do montażu na kanałach okrągłych o niskim poziomie hałasu 
	Jako wentylatory o dużym przyroście ciśnienia statycznego, do montażu na kanałach o przekroju kołowym można stosować również wentylatory kanałowe o konstrukcji jednowlotowego koła wirnikowego. Wentylatory promieniowe o regulowanej prędkości obrotowej w wykonaniu bezobsługowym. Koła wirnikowe o łopatkach wygiętych do przodu. Sterowanie wentylatorem powinno być możliwe poprzez zmianę napięcia zasilającego silnik. Wentylatory napędzane silnikami z wirującą obudową. Silniki wentylatorów zabezpieczone wbudowanym
	Zespół silnika i koła wirnikowego powinien być przymocowany do powierzchni wewnętrznej uchylnej pokrywy w obudowie wentylatora w celu zapewnienia łatwego dostępu w czasie czynności obsługowych. Silniki wentylatorów: jednofazowe, przeznaczone do pracy w sieci 230 V, częstotliwość 50 Hz. Klasa izolacji silnika: F. Stopień ochrony: IP44. 
	W silnikach stosowane są bezobsługowe zamknięte łożyska toczne o długim czasie życia. 
	Silnik chłodzony przez przepływające powietrze. Koło wirnikowe wyważone dynamicznie w dwóch płaszczyznach. 
	Wentylatory w komplecie z wyposażeniem dodatkowym: wyłącznikami serwisowymi, i połączeniami montażowymi wentylatora z kanałami wentylacyjnymi. 
	2.6.4. Wentylatory kanałowe do montażu na kanałach prostokątnych 
	Wentylatory do montażu na kanałach o przekroju prostokątnym można stosować wentylatory kanałowe, promieniowe o regulowanej prędkości obrotowej w wykonaniu bezobsługowym. Sterowanie wentylatorem powinno być możliwe poprzez zmianę napięcia zasilającego silnik. Wentylatory napędzane silnikami z wirującą obudową. Koła wirnikowe o łopatkach wygiętych do tyłu. Silniki wentylatorów zabezpieczone wbudowanymi czujnikami temperatury uzwojeń z elektrycznym resetem. Obudowa wentylatora wykonana z galwanizowanej blachy 
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	Zespół silnika i koła wirnikowego powinien być przymocowany do powierzchni wewnętrznej uchylnej pokrywy w obudowie wentylatora w celu zapewnienia łatwego dostępu w czasie czynności obsługowych. Silniki wentylatorów: jedno-lub trójfazowe, przeznaczone do pracy w sieci 230V lub 3 x 400 V, częstotliwość 50 Hz. Klasa izolacji silnika: F. Stopień ochrony: IP44. 
	W silnikach stosowane są bezobsługowe zamknięte łożyska toczne o długim czasie życia. 
	Silnik chłodzony przez przepływające powietrze. Koło wirnikowe wyważone dynamicznie w dwóch płaszczyznach. 
	Wentylatory w komplecie z wyposażeniem dodatkowym: wyłącznikami serwisowymi, połączeniami elastycznymi wentylatora z kanałami wentylacyjnymi. 
	2.6.5. Wentylatory kanałowe przystosowane do podłączenia okapów 
	Wentylatory przystosowane do montażu na kanałach do podłączenia do okapów należy stosować wentylatory promieniowe o regulowanej prędkości obrotowej w wykonaniu bezobsługowym. Sterowanie wentylatorem powinno być możliwe poprzez zmianę napięcia zasilającego silnik. Silniki wentylatorów zabezpieczone wbudowanymi czujnikami temperatury uzwojeń, wyprowadzonymi do puszki przyłączeniowej wentylatora. Ochrona termiczna przez zewnętrzne urządzenie dołączone do czujnika temperatury uzwojeń. Panele obudowy wentylatora
	Silniki wentylatorów: trójfazowe, przeznaczone do pracy w sieci 3 x 400 V, częstotliwość 50 Hz. Klasa izolacji silnika: F. Stopień ochrony: IP54. 
	Silnik umieszczony poza strumieniem przepływającego powietrza. 
	Przepływ powietrza pod kątem 90. 
	Koło wirnikowe wyważone dynamicznie w dwóch płaszczyznach. 
	Wentylatory w komplecie z wyposażeniem dodatkowym: wyłącznikami serwisowymi, połączeniami elastycznymi wentylatora z kanałami wentylacyjnymi. 
	2.6.6. Wentylatory oddymiające osiowe 
	Należy stosować wentylatory oddymiające osiowe o odporności ogniowej minimum 400°C/2h, posiadające certyfikat zgodności z PN-EN 1210-3. Obudowa wykonana z blachy stalowe spawanej z kołnierzami, zabezpieczonej przed korozją. 
	Wentylator o napędzie bezpośrednim, wyposażony w kierownice powietrza podwyższające ciśnienie oraz uspokajające strugę powietrza. 
	Wirnik z odlewu aluminium umieszczony bezpośrednio na trzpieniu wału silnika. 
	Silnik wentylatora umieszczony po stronie tłocznej, w izolowanej osłonie. Połączenia wentylatorów z kanałami wentylacyjnymi przy pomocy elastycznych króćców przyłączeniowych w wersji oddymiającej certyfikowane zgodnie z PN-EN 12101-3 łącznie z wentylatorem. 
	Silnik wentylatora: trójfazowy, przeznaczone do pracy w sieci 3 x 400 V, częstotliwość 50 Hz. 
	Wentylatory w komplecie z wyposażeniem dodatkowym przedłużoną obudową, kompletem stóp podstawy, przeciwkołnierzami, połączeniami elastycznymi wentylatora z kanałem wentylacji i kompletem amortyzatorów. 
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	2.7. Osprzęt sieci kanałów wentylacyjnych 
	2.7.1. Tłumiki 
	Jako prostokątne tłumiki akustyczne należy stosować kanałowe tłumiki akustyczne w wykonaniu kulisowym. Obudowa tłumików powinna być wykonana z blachy stalowej ocynkowanej z dodatkowymi usztywnieniami. Kulisy tłumików o wypełnieniu z wełny mineralnej powinny być w części pokryte blachą stalową, ocynkowaną. Wypełnienie kulis z materiału dźwiękochłonnego, nie mającego wpływu na zdrowie człowieka, z tkaniny szklanej, laminowanej warstwą włókna szklanego, zabezpieczającego powierzchnie kulis przed ścieraniem, im
	Tłumienność potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN ISO 7235. 
	Jako okrągłe tłumiki akustyczne tłumiki puste oraz tłumiki z dodatkowym rdzeniem tłumiącym. Tłumiki puste powinny mieć obudowę zewnętrzną i wewnętrzny przewód perforowany z blachy stalowej ocynkowanej. Wypełnienie tłumika powinien stanowić materiał dźwiękochłonny nie mający wpływu na zdrowie człowieka, niepalny zgodnie z PN 2862, chroniony przed ściskaniem podczas przepływu powietrza za pomocą ekranu z włókna szklanego. Połączenie wlotu i wylotu powietrza z kanałami wentylacyjnymi typu koniec bosy, kołnierz
	Tłumienność potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN ISO 7235. 
	Tłumiki z dodatkowym rdzeniem tłumiącym powinny być powinny posiadać dodatkowo rdzeń pochłaniający hałas, wykonany z perforowanej blachy ocynkowanej, umiejscowiony centralnie, ukształtowany kuliście u wlotu do tłumika w celu zmniejszenia strat ciśnienia. 
	Wypełnienie tłumika oraz rdzenia wewnętrznego powinien stanowić materiał dźwiękochłonny nie mający wpływu na zdrowie człowieka, niepalny zgodnie z PN 2862, chroniony przed ściskaniem podczas przepływu powietrza za pomocą ekranu z włókna szklanego. Połączenie wlotu i wylotu powietrza z kanałami wentylacyjnymi typu koniec bosy, kołnierz lub połączenie z uszczelką wargową. 
	Tłumienność potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN ISO 7235 oraz ISO. 
	Poziom natężenia dźwięku dla szumów przepływowych potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN ISO 7235 oraz ISO 5135. 
	Wszystkie tłumiki i kulisy powinny być wyposażone w komplet materiałów montażowych. 
	2.7.2. Klapy pożarowe 
	Jako klapy pożarowe prostokątne w instalacjach wentylacji bytowej należy stosować klapy pożarowe normalnie otwarte, z blachy stalowej ocynkowanej, w klasie odporności ogniowej EIS120, otwarte pod napięciem, z siłownikiem ze sprężyną powrotną, z wyzwalaczem termicznym i dwoma wskaźnikami krańcowymi umożliwiającymi monitorowanie stanu otwarcia, stanu zamknięcia i awarii wraz z kompletem materiałów montażowych. 
	Obudowa i elementy mocujące wykonane ze stali ocynkowanej, elementy nośne ze stali nierdzewnej, mosiądzu i tworzyw sztucznych. Przegroda odcinająca z materiału izolacyjnego. Klapa pożarowa w wersji krótkiej do połączenia klapy z kanałem wentylacyjnym należy stosować uszczelki ceramiczne. 
	Jako klapy pożarowe okrągłe w instalacjach wentylacji bytowej należy stosować klapy pożarowe normalnie otwarte, w obudowie z tłoczonej blachy stalowej ocynkowanej, w klasie odporności ogniowej EIS120, otwarte 
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	pod napięciem, z siłownikiem ze sprężyną powrotną, z wyzwalaczem termicznym i dwoma wskaźnikami krańcowymi umożliwiającymi monitorowanie stanu otwarcia, stanu zamknięcia i awarii wraz z kompletem materiałów montażowych. 
	Obudowa wykonana ze stali ocynkowanej galwanicznie w klasie szczelności A, pozostałe elementy ze stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych, łożyska bezobsługowe. Przegroda odcinająca ze specjalnego ognioodpornego materiału izolacyjnego. 
	Klapa obustronnie zakończona uszczelką wargową. Klapa w wykonaniu o dowolnym kierunku przepływu powietrza i dowolnym położeniu przy montażu. Klapa w wersji „niskooporowej” do pracy przy różnicy ciśnień 20 do 1500 Pa. 
	Jako klapy pożarowe w instalacjach wentylacji pożarowej należy stosować klapy pożarowe, normalnie zamknięte, prostokątne, w klasie odporności ogniowej minimum EIS120, z siłownikiem bez sprężyny powrotnej, z dwoma wskaźnikami krańcowymi umożliwiającymi monitorowanie stanu otwarcia, stanu zamknięcia i awarii, wraz z kompletem materiałów montażowych. 
	Obudowa i elementy mocujące wykonane ze stali ocynkowanej, elementy nośne ze stali nierdzewnej, mosiądzu. Przegroda odcinająca z materiału izolacyjnego. Klapa pożarowa w wersji krótkiej do połączenia klapy z kanałem wentylacyjnym należy stosować uszczelki ceramiczne. 
	Siłowniki wszystkich klap instalacji wentylacji pożarowej o momencie obrotowym zapewniającym czas przejścia między położeniami krańcowymi poniżej 60s dla 90º, bez sprężyny powrotnej. W czasie alarmu pożarowego po zajęciu pozycji bezpiecznej (określonej w scenariuszu pożarowym) klapy muszą pozostać w takiej pozycji pomimo przerwy w zasilaniu. 
	Monitorowanie klap pożarowych musi być dostępne z poziomu SSP (systemu sygnalizacji pożaru). 
	Siłowniki wszystkich klap pożarowych zastosowanych w budynku powinny być zasilane napięciem 24V. 
	2.7.3. Regulatory przepływu powietrza 
	Jako regulatory stałego wydatku [CAV] należy stosować regulatory prostokątne lub okrągłe, w obudowie z blachy stalowej ocynkowanej, wraz z kompletem materiałów montażowych. 
	Regulator stałego wydatku [CAV] okrągły działający w sposób mechaniczny przy zakresie różnicy ciśnień od 50 do 1000 Pa i zakresie przepływu min. 4:1, klapa regulacyjna łożyskowana przez łożyska ślizgowe, z mieszkiem regulacyjnym z poliuretanu, z możliwością nastawy żądanej wartości przepływu na wskaźniku regulatora i skali zewnętrznej. 
	Regulator z możliwością montażu w dowolnej pozycji. 
	Regulator stałego wydatku [CAV] prostokątny działający w sposób mechaniczny przy zakresie różnicy ciśnień od 50 do 1000 Pa i zakresie przepływu min. 4:1, klapa regulacyjna łożyskowana, z mieszkiem regulacyjnym z poliuretanu, z możliwością nastawy żądanej wartości przepływu na wskaźniku regulatora i skali zewnętrznej. 
	Jako regulatory stałego wydatku z możliwością zmiany ilości powietrza [CAV 2-położeniowy] należy stosować regulatory okrągłe, w obudowie z blachy stalowej ocynkowanej wraz z kompletem materiałów montażowych. 
	2-położeniowy regulator stałego wydatku [CAV] okrągły działający w sposób mechaniczny przy zakresie różnicy ciśnień od 30 do 500 Pa i zakresie przepływu min. 10:1, klapa regulacyjna łożyskowana, z mieszkiem 
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	regulacyjnym z poliuretanu oraz ze sprężyną płytkową. Regulator wyposażony w siłownik (24V) z mechanicznymi ogranicznikami ilości przepływającego powietrza. 
	Regulator z możliwością montażu w dowolnej pozycji. 
	Dodatkowo jako elementy równoważące na sieci przewodów należy stosować również przepustnice regulacyjno pomiarowe, przepustnice jednopłaszczyznowe oraz przepustnice wielopłaszczyznowe, z blachy stalowej ocynkowanej wraz z kompletem materiałów montażowych. 
	W przypadku lóż SKY VIP Box [dla osi 41 – 62 oraz 142 – 163 na poziomie L01] należy zastosować na instalacji przepustnice regulacyjne wyposażone w siłownik (24V) do pracy w systemie „on-off” sterowane z systemu BMS obiektu. 
	2.7.4. Elementy końcowe sieci przewodów 

	Należy stosować następujące rodzaje elementów końcowych: 
	Należy stosować następujące rodzaje elementów końcowych: 
	 Nawiewniki szczelinowe w kolorze uzgodnionym z architektem, wraz z kompletem materiałów montażowych wraz ze skrzynkami przyłączeniowymi. Nawiewniki zapewniające indywidualną możliwość ustawienia strumienia powietrza nawiewanego (np. kierunek strugi powietrza). Nawiewnik charakteryzuje się szybkim spadkiem prędkości a zarazem wzrostem temperatury powietrza nawiewanego przed wejściem w strefę pracy. Max. przepływ powietrza 300 m3/h*mb, nawiewnik o max. 4 rzędach. Nawiewnik szczelinowy zaprojektowany w funkc
	 Anemostaty wentylacyjne, nawiewny, kwadratowy oraz okrągłe, wraz ze skrzynkami rozprężnymi, wraz z kompletem materiałów montażowych. Materiał i sposób wykończenia powierzchni oraz kolor powinny być uzgodnione z architektem. Anemostat kwadratowy z dyfuzorowo ukształtowanymi i ustawionymi na stałe łopatkami kierującymi oraz przesłoną środkową. Anemostat o poziomej charakterystyce rozpływu powietrza. Anemostat okrągły o promienistej i poziomej charakterystyce rozpływu. Z centralnie rozłożonymi pierścieniami.
	 Anemostaty wentylacyjne wirowe, nawiewny, kwadratowy lub okrągłe, wraz ze skrzynkami rozprężnymi, wraz z kompletem materiałów montażowych. Materiał i sposób wykończenia powierzchni oraz kolor powinny być uzgodnione z architektem. Anemostat wirowy do poziomego wprowadzenia powietrza z wysoką indukcją. Przestawiane indywidualne i rozmieszczone promieniście kierownice powietrza z żebrami wyrównującymi przepływ. Nawiewnik czołowo montowany do skrzynki przyłączeniowej za pomocą śruby centralnej i trawersu z mo
	 Kratki wentylacyjne nawiewna oraz wywiewne ze skrzynkami przyłączeniowymi z kompletem materiałów montażowych. Materiał i sposób wykończenia powierzchni oraz kolor powinny być uzgodnione z architektem. Kratki zaprojektowane w funkcji wywiewno-transferowej bez skrzynki przyłączeniowej. 
	 Zawory wentylacyjne nawiewne z blachy stalowej, w kolorze uzgodnionym z architektem wraz z 
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	kompletem materiałów montażowych.  Zawory wentylacyjne wywiewne z blachy stalowej, w kolorze uzgodnionym z architektem wraz z 
	kompletem materiałów montażowych.  Króćce osiatkowane prostokątne wraz z kompletem materiałów montażowych  Króćce osiatkowane okrągłe wraz z kompletem materiałów montażowych.  Ścienne czerpnia powietrza wraz z kompletem materiałów montażowych. Materiał i wykończenie 
	powierzchni powinno być uzgodnione z architektem. Czerpnia chroniona od wewnątrz, przed przedostaniem się liści, siatką z drutu stalowego, ocynkowanego o oczkach 20x20 mm oraz osadzonymi żaluzjami przeciwdeszczowymi. Wolny przekrój przepływu powietrza min. 60 %. 
	 Ścienne wyrzutnia powietrza wraz z kompletem materiałów montażowych. Materiał i wykończenie powierzchni powinno być uzgodnione z architektem. Wyrzutnia chroniona od wewnątrz, przed przedostaniem się liści, siatką z drutu stalowego, ocynkowanego o oczkach 20x20 mm oraz osadzonymi żaluzjami przeciwdeszczowymi. Wolny przekrój przepływu powietrza min. 60 %. 
	 Wywietrzaki dachowe grawitacyjne wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego o niskim oporze dla powietrza wywiewanego. Konstrukcja z podwójnym ekranem zewnętrznym z wyprofilowanymi komorami dla zwiększenia efektywności zasysania. Wywietrzak wyposażony jest w otwory odwadniające. I uszczelkę gumową, przystosowany do podłączenia rury ø160, wraz z podstawą dachową i kompletem materiałów montażowych. 
	 Pęczniejące kratki wentylacyjne do montażu w ścianach murowanych pomieszczeń elektrycznych. Kratki oddzielają dwie strefy pożarowe poprzez zamknięcie szczelin zapobiegając przenoszeniu się dymu i ognia, w wyniku oddziaływania wysokiej temperatury materiał wytwarza izolacyjną pianę ogniochronną. Kratka wyposażona w perforowaną, maskującą blachę stalową. Klas odporności ogniowej kratki EI zależna od grubości ściany w której jest montowana. Wraz z kompletem materiałów montażowych. 
	2.7.5. Nagrzewnice strefowe 
	Należy stosować nagrzewnice elektryczne strefowe. Wraz z wbudowanym elektronicznym regulatorem tyrystorowym odbierającym zewnętrzny sygnał sterujący 0…10V posiadającym przekaźnik z bezpotencjałowym kontaktem alarmowym, zabezpieczeniem przeciw przegrzaniu. Nagrzewnice elektryczne w komplecie z wentylatorami kanałowymi. 
	Nagrzewnice strefowe wodne. 
	Połączenie nagrzewnic z kanałami wentylacyjnymi: kołnierzowe. 
	Spadek ciśnienia na nagrzewnicy powietrza: max 100 Pa 
	Rama wymiennika ciepła ze stali ocynkowanej. 
	Rury i rozdzielacz z miedzi. 
	Profilowane lamele z aluminium. 
	Maksymalne ciśnienie robocze wodnych nagrzewnic strefowych: 10 bar 
	Podłączenie czynnika grzewczego do nagrzewnic wodnych: stalowe kołnierzowe króćce podłączeniowe wraz z króćcem odpowietrzającym i odwadniającym na zewnątrz obudowy. 
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	Przy każdej nagrzewnicy wodnej należy zamontować zawór odwadniający, umożliwiający opróżnienie nagrzewnicy z wody. 
	3. SPRZĘT Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują 
	niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
	Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym wynikającym z technologii prowadzenia robót. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem CE 
	4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
	4.1. Przewody wentylacyjne 
	 Przewody wentylacyjne muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek kanałów wentylacyjnych powinien odbywać się ręcznie. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania kanałów wentylacyjnych należy unikać ich zanieczyszczenia. 
	 Przewody luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu.  Nie należy wsuwać przewodów o mniejszych średnicach do większych. 
	4.2. Centrale wentylacyjne i wentylatory 
	 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
	 Transport central wentylacyjnych i wentylatorów powinien odbywać się krytymi środkami transportu o odpowiedniej ładowności. Zaleca się transportowanie urządzeń wentylacyjnych na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane urządzenia jednego typu i wielkości. Palety powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie urządzeń. 
	 Centrale, wentylatory należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. 
	4.3. Elementy wentylacyjne 
	Elementy wentylacyjne (nawiewniki, wywiewniki, klapy przeciwpożarowe, przepustnice, regulatory VAV) należy składować w magazynach zamkniętych. Powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. 
	Nawiewniki, wywiewniki itp. elementy powinny być składowane tak długo jak to możliwe w opakowaniach fabrycznych i przechowywane w pomieszczeniach suchych, czystych na równym podłożu. 
	4.4. Izolacja cieplna, akustyczna i ogniowa 
	 Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej i ogniowej powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
	 Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. 
	 Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
	5. WYKONANIE ROBÓT 
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	5.1. Wymagania ogólne  Wszelkie prace należy prowadzić na podstawie Projektu Wykonawczego, zgodnie z Prawem Budowlanym, “Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowiązującymi przepisami, odnośnymi normami, i innymi dokumentami wskazanymi w punkcie 0 niniejszej specyfikacji oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem wymaganej dokładności montażu i ostrożności.  W czasie prac należy zapewnić spełnienie wymagań przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepi
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	konstrukcje wsporcze, etc.), niezależnie od pokrycia odpowiednią powłoką zabezpieczającą, należy pokryć powłoką malarską w kolorze wskazanym przez Architekta (różne kolory w różnych obszarach i w odniesieniu do różnych instalacji). Należy zastosować powłoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniające odpowiednią trwałość oraz estetykę instalacji. 
	 Materiały, z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. 
	 Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 
	 Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych. 
	 Szczelność połączeń urządzeń i elementów z przewodami powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. 
	 Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjno-klimatyzacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany. 
	 Zamocowanie urządzeń i elementów być wykonane z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 
	 Urządzenia i elementy wentylacyjno-klimatyzacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. 
	 Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
	5.2. Przewody wentylacyjno-klimatyzacyjne  Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad.  Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.  Szczelność przewodów powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001.  Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno
	-
	-
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	izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, 
	odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci. 
	 Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 
	 Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu zamontowania. 
	 Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 
	 Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. Przewody z blachy nie powinny wykazywać ugięć przekraczających 1/250 odległości między podporami lub 20 mm, dopuszczając niższą z tych wartości, oraz nie powinny wykazywać odkształceń płaszcza wywołujących efekty akustyczne. 
	 Zamocowanie przewodów do konstrukcji powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: przewodów; materiału izolacyjnego; zamontowanych w sieci przewodów elementów instalacji niezamocowanych niezależnie, np. tłumików, przepustnic itp.; elementów składowych podpór lub podwieszeń; osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub konserwacji. 
	 Zamocowanie przewodów wentylacyjno-klimatyzacyjnych powinno być odporne na podwyższoną temperaturę powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje. 
	 Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 
	 Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 
	 Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego obciążenia oraz być na takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 
	 Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 
	 Elementom i urządzeniom w sieci przewodów przewidzianym do zdemontowania lub wymiany należy 
	zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 
	 Konstrukcja podpór i podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 
	 Podpory i podwieszenia powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z 
	materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. 
	5.3. Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji 
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	Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach 
	instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umożliwiać czyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich czyszczenia w inny sposób. 
	Wykonanie otworów rewizyjnych nie może obniżać wytrzymałości ani szczelności przewodów, jak również 
	właściwości cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 
	Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe kształty. 
	Niedopuszczalne jest stosowanie taśm perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia. Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub, lub innych elementów mogących powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 
	Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać. W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy stosować zdejmowane 
	zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku przewodów o większych średnicach należy stosować trójniki o minimalnej średnicy 200 mm lub otwory rewizyjne o wymiarach: Tabela 1 
	Średnica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ściance przewodu [mm] d [mm] Wysokość otworu (wzdłuż Szerokość otworu (w poprzek przewodu 
	przewodu) po łuku) 200  d  315 300 100 315  d  300 400 200 >500 500 400 otwór rewizyjny jako właz, 
	600 
	500 gdy czyszczenie związane jest z wejściem do wnętrza przewodu 
	Figure
	W przewodach o przekroju prostokątnym należy wykonywać otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach: Tabela 2 
	Wymiar boku przewodu s [mm] 
	Wymiar boku przewodu s [mm] 
	Wymiar boku przewodu s [mm] 
	Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ściance przewodu [mm] Wysokość otworu (wzdłuż Szerokość otworu (w poprzek przewodu) przewodu) 

	 200 
	 200 
	300 
	100 
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	200  s  500 >500 
	200  s  500 >500 
	200  s  500 >500 
	400 500 
	200 400 

	otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest z wejściem do wnętrza przewodu 
	otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest z wejściem do wnętrza przewodu 
	600 
	500 


	Jeżeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu są mniejsze niż minimalne wymiary otworu rewizyjnego podane w tabeli 2, to otwór rewizyjny należy tak wykonać, aby jego krótsza krawędź była równoległa do krótszej krawędzi ścianki przewodu, w którym jest umieszczony. 
	W wypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji w celu umożliwienia czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory nie powinny być mniejsze niż określone w tabelach 1 i 2. 
	W przypadku wykonywania otworu rewizyjnego na końcu przewodu, jego wymiary powinny być równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. 
	Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach montowanych nad stropem podwieszonym. 
	Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach urządzeń: 
	 przepustnice (z dwóch stron) 
	 klapy pożarowe (z jednej strony) 
	 nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron) 
	 tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony) 
	 tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron) 
	 filtry (z dwóch stron) 
	 wentylatory przewodowe (z dwóch stron) 
	 urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron) Powyższe nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu oczyszczenia (z wyjątkiem klap pożarowych, nagrzewnic i chłodnic). 
	Między otworami rewizyjnymi nie powinny być montowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45°, a w przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10 m. 
	W poziomych przewodach odprowadzających powietrze z okapów kuchni zawodowych należy stosować otwory rewizyjne w odstępach nie większych niż 6 m. 
	Podwieszenia kanałów na prętach gwintowanych z podkładkami gumowymi, lub na taśmach stalowych (wieszaki z przekładkami z gumy). Mocowania kanałów do konstrukcji wsporczych z przekładkami z gumy. 
	Kanały prowadzone po dachu należy prowadzić wykorzystując podpory systemowe. 
	Kanały po dachu należy prowadzić na wysokości min. 40 cm ponad poziomem wykończonego dachu. 
	Wszelkie elementy instalacji należy wykonać w taki sposób, aby uniemożliwić przenoszenie drgań na konstrukcję budynku. W szczególności oprócz odpowiedniej konstrukcji wszelkich podpór i podwieszeń kanałów należy stosować odpowiednią izolację kanałów (owinięcie kanałów płytami ze spienionego PE lub gumy) w miejscach przejść przez przegrody budowlane, poza przejściami przez ściany i stropy oddzieleń 
	Wszelkie elementy instalacji należy wykonać w taki sposób, aby uniemożliwić przenoszenie drgań na konstrukcję budynku. W szczególności oprócz odpowiedniej konstrukcji wszelkich podpór i podwieszeń kanałów należy stosować odpowiednią izolację kanałów (owinięcie kanałów płytami ze spienionego PE lub gumy) w miejscach przejść przez przegrody budowlane, poza przejściami przez ściany i stropy oddzieleń 
	przeciwpożarowych, w których należy zastosować odpowiednie klapy ppoż. montowane zgodnie z instrukcją producenta. 
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	Podejścia do poszczególnych elementów nawiewnych zainstalowanych w stropie podwieszonym przewodami elastycznymi z izolacją termiczną podejścia do elementów wywiewnych -przewodami elastycznymi bez izolacji termicznej. 
	Wszelkie elementy sieci kanałów oraz elementy montażowe w wykonaniu ocynkowanym. 
	5.4. Centrale wentylacyjne i wentylatory 
	Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp) oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych. 
	Amortyzatory pod wentylator należy rozmieszczać tak, aby środek ciężkości wentylatora znajdował się w połowie odległości pomiędzy amortyzatorami. 
	Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem otworów wentylatora. 
	Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić 100  L  250 mm. 
	Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalację. 
	Podczas montażu centrali wentylacyjnej i wentylatora należy zapewnić: 
	 odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora 
	 równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika 
	 ustawienie kół pasowych w płaszczyznach prostopadłych do osi wirnika 
	 wentylatora i silnika (w przypadku wentylatorów z przekładnią pasową). Przekładnie pasowe należy zabezpieczyć osłonami. 
	Wentylatory tłoczące (zasysające powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mieć otwory wlotowe zabezpieczone siatką. 
	Zasilenie elektryczne silnika powinno zapewnić prawidłowy, zgodny z oznaczeniem, kierunek obrotów wentylatora. 
	5.5. Nagrzewnice 
	Lamele nagrzewnic powinny być równoległe do siebie i nie mieć uszkodzeń wynikających np. z nieprawidłowego transportu lub składowania. 
	Nagrzewnice należy montować tak. aby był łatwy całkowity spust czynnika grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepła oraz ich demontaż w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany. 
	Sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien ułatwiać ich naturalne odpowietrzenie. 
	Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinającej nagrzewnic powinien odpowiadać wymaganym warunkom przepływu czynnika w instalacji. Należy zapewnić możliwość łatwego demontażu zaworów regulacyjnych bez konieczności spuszczania wody z instalacji. 
	Nagrzewnice narażone na zamarznięcie w wyniku oddziaływania niskiej temperatury zewnętrznej powinny być zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciwzamrożeniowego. 
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	Nagrzewnice elektryczne powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenie prądowe i zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Układ sterujący zabezpiecza przed włączeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji. 
	5.6. Chłodnice 
	Lamele chłodnic powinny być równoległe do siebie i nie mieć uszkodzeń wynikających np. z nieprawidłowego transportu lub składowania. 
	Chłodnice należy montować tak. aby był łatwy całkowity spust czynnika chłodniczego i odpowietrzenie wymiennika chłodu oraz ich demontaż w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany. 
	Sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik chłodniczy do chłodnic powinien ułatwiać ich naturalne odpowietrzenie. 
	Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinającej chłodnic powinien odpowiadać wymaganym warunkom przepływu czynnika w instalacji. Należy zapewnić możliwość łatwego demontażu zaworów regulacyjnych bez konieczności spuszczania wody z instalacji. 
	Chłodnice powietrza powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające przenikaniu kropel wody do innych części instalacji. 
	5.7. Urządzenia do odzyskiwania ciepła 
	Powinny być wyposażone w otwory rewizyjne umożliwiające czyszczenie tych urządzeń, o ile ich konstrukcja nie umożliwia ich czyszczenia w inny sposób. 
	Urządzenia, w których występuje wykraplanie pary wodnej powinny mieć instalację do odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub do odpowiedniego zbiornika. 
	5.8. Filtry powietrza 
	Filtry powietrza powinny być wyposażone we wskaźniki stopnia zanieczyszczenia, sygnalizujące konieczność wymiany wkładu filtrującego. 
	Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. 
	Wkłady filtracyjne należy montować po zakończeniu ‘’brudnych’’ prac budowlanych lub zabezpieczać je przed zabrudzeniem. 
	5.9. Nawiewniki, wywiewniki 
	Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich 
	przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. Nawiewników nie wolno umieszczać w pobliżu przeszkód (np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. 
	Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 
	Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikami lub wywiewnikami należy prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. W przypadku łączenia z siecią przewodów za pomocą przewodów elastycznych nie należy: 
	 zgniatać tych przewodów 
	 stosować przewodów dłuższych niż 4 m. Jeżeli umożliwiają to warunki budowlane: 
	 długość (L) prostego odcinka przewodu o średnicy D, doprowadzającego powietrze do nawiewnika 
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	powinna wynosić L  3D  przesunięcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodów, do którego podłączony jest przewód o średnicy D , doprowadzający powietrze do nawiewnika powinno wynosić s  L/8. Nawiewniki i wywiewniki podczas "brudnych" prac budowlanych należy zabezpieczyć folią. 
	Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi są montowane w pozycji całkowicie otwartej. 
	Sposób mocowania nawiewników i wywiewników w stropie podwieszonym należy uzgodnić z wykonawcą konstrukcji stropu biorąc pod uwagę ciężar elementów oraz nośność stropu [mocowanie bezpośrednio do konstrukcji stropu podwieszonego lub do stropu żelbetowego za pomocą zwieszaków z prętów gwintowanych. 
	5.10. Czerpnie i wyrzutnie 
	Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków atmosferycznych przez zastosowanie np. żaluzji. 
	Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni należy zabezpieczyć przed przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków itp. 
	Zamocowania czerpni i wyrzutni dachowych muszą zapewniać wodoszczelność przejścia przez dach. 
	5.11. Przepustnice 
	Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego. 
	Mechanizmy napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. 
	Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie 1, a szczelność obudowy przepustnic co najmniej klasie A wg klasyfikacji PN-EN 1751. 
	5.12. Tłumiki hałasu 
	Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem zawierającym: 
	 kierunek przepływu powietrza 
	 wersje usytuowania tłumika w instalacji (np. góra ). 
	W pomieszczeniach z wewnętrznymi źródłami hałasu (np. maszynowni wentylacyjnej) tłumiki należy montować w przewodach wentylacyjnych jak najbliżej przegrody akustycznej (ściana, strop) oddzielającej to pomieszczenie od pomieszczenia sąsiedniego. Odcinek przewodu pomiędzy tłumikiem a przegrodą powinien być zaizolowany akustycznie. 
	5.12.1. Klapy pożarowe 
	Klapy pożarowe należy instalować w przegrodach budowlanych, zgodnie instrukcją montażu producenta i aprobatą/świadectwem dopuszczenia, z uwzględnieniem prawidłowej izolacji przestrzeni między klapą a ścianą. Klapy pożarowe należy na czas montażu zabezpieczyć folią. 
	6. Kontrola jakości robót 
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
	 Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową w zakresie 
	materiałów, ilości i właściwości i części zamiennych. 
	 Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 
	 Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację. 
	Table
	TR
	STWIOR dla inwestycji p.n.: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, NISKOPRĄDOWĄ, WOD-KAN, WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. BUDOWA CIĄGU PIESZO – JEZDNEGO ORAZ NAZIEMNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ ZEWNĘTRZNĄ, WEWETRZNĄ: ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ NA DZIAŁCE NR 1/31, OBR. 70 PODGÓRZE PRZY UL. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO 29 W KRAKOWIE 
	strona 310 


	 Sprawdzenie czystości instalacji. 
	 Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 
	 Sprawdzenie kompletności oznakowania, realizacji zabezpieczeń p.poż. (rozmieszczenia klap 
	pożarowych, powłok ogniochronnych, itp.) 
	 Sprawdzenie rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych, akustycznych i ogniochronnych. 
	 Sprawdzenie zamocowania przewodów i elementów w sposób nie przenoszący drgań. 
	 Sprawdzenie środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 
	6.2. Badania wentylatorów i centralnych urządzeń wentylacyjnych 
	Sprawdzenie: 
	 czy elementy urządzenia zostały podłączone w sposób prawidłowy 
	 zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych) 
	 konstrukcji i właściwości (np. obudowy) 
	 przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych 
	 zainstalowania wibroizolatorów 
	 zamocowania silników 
	 prawidłowości obracania się wirnika w obudowie 
	 naciągu i liczby pasów klinowych (łącznie z dostawą części zamiennych) 
	 zainstalowania osłon przekładni pasowych 
	 odwodnienia z uszczelnieniem 
	 ukształtowania łopatek wentylatora zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na 
	tabliczce znamionowej. 
	6.3. Badanie wymienników ciepła 
	Sprawdzenie: 
	 zgodności tabliczek znamionowych  szczelności zamocowania w obudowie  czy nie ma uszkodzeń (np. pogięte lamele)  materiału, z jakiego wykonano wymienniki  prawidłowości przyłączenia zasilenia i powrotu czynnika  warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych  czy nie ma uszkodzeń odkraplaczy  czy zainstalowano urządzenie przeciwzamrożeniowe na lub w wymienniku ciepła. 
	6.4. Badanie filtrów powietrza 
	Sprawdzenie: 
	 zgodności typu i klasy filtrów z danymi projektowymi  szczelności zamocowania w obudowie  czystości filtra  wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia  zestawu zapasowych filtrów 
	6.5. Badanie nawilżaczy powietrza 
	Sprawdzenie: 
	Sprawdzenie: 
	 zgodności tabliczek znamionowych z danymi projektowymi 
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	 warunków zainstalowania na kanale 
	 kompletności poszczególnych elementów 
	 systemu rozprowadzania pary 
	6.6. Badanie klap pożarowych 
	Sprawdzenie: 
	 warunków zainstalowania 
	 certyfikatów 
	 typu urządzenia wyzwalającego i zgodności z danymi projektowymi 
	6.7. Badanie czerpni powietrza 
	Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi. 
	6.8. Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych 
	Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. działanie współbieżne, przeciwbieżne). 
	6.9. Badanie sieci przewodów 
	Sprawdzenie: 
	 wzrokowe i przez kontrolę dotykową szczelności połączeń przewodów 
	 wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 
	6.10. Badanie nawiewników i wywiewników 
	Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym. 
	6.11. Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych 
	Sprawdzenie: 
	 kompletności każdego obwodu układu regulacji na podstawie schematu regulacji 
	 rozmieszczenia czujników 
	 kompletności i rozmieszczenia regulatorów 
	 szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie umiejscowienia, dostępu, rozmieszczenia części 
	zasilających i części regulacyjnych, systemu zabezpieczeń, wentylacji, oznaczenia, typów kabli, 
	uziemienia, schematów połączeń w obudowach. 
	6.12. Kontrola działania 
	Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z wymaganiami. 
	6.12.1. Prace wstępne 
	 Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny). 
	 Nastawienie i sprawdzenie klap pożarowych 
	 Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków 
	eksploatacyjnych. 
	 Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych. 
	 Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, jeśli to konieczne, ustawienie 
	kierunku wypływu powietrza z nawiewników. 
	 Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających 
	 Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających 
	 Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego. 
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	 Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej. 
	 Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacji ogrzewczej, chłodzącej i 
	nawilżającej, z uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych. 
	 Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi. 
	 Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej. 
	 Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 
	6.12.2. Procedura prac 
	Wymagania ogólne 
	Wymagania ogólne 

	Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych instalacji, przez poszczególne układy, do całych instalacji. 
	Poszczególne części składowe i układy instalacji powinny być doprowadzone do określonych warunków pracy z uwzględnieniem blokad i współdziałania różnych układów regulacji, jak również sekwencji regulacji i symulacji nadzwyczajnych 
	warunków, dla których zastosowano dany układ regulacji. 
	W celu potwierdzenia prawidłowego działania urządzeń regulacyjnych należy obserwować zależność między sygnałem wymuszającym a działaniem tych urządzeń. Działanie regulatora sprawdza się przez kilkukrotną zmianę jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzając jednocześnie działanie spowodowane przez ten regulator. 
	Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 
	Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 

	 Kierunek obrotów wentylatorów 
	 Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora. 
	 Działanie wyłącznika. 
	 Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic. 
	 Działanie systemu przeciwzamrożeniowego. 
	 Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych. 
	 Działanie i kierunek regulacji urządzeń napędzających. 
	 Elementy zabezpieczające silników napędzających. 
	 Kontrola działania wymienników ciepła 
	 Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych. 
	 Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła. 
	 Działanie regulacji obrotowych regeneratorów ciepła. 
	 Doprowadzenie czynnika do wymienników. 
	Kontrola działania sieci przewodów 

	 Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacjach ogrzewczej, chłodzenia i nawilżania 
	powietrza. 
	 Dostępność do sieci przewodów. 
	 Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych 
	 Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników. 
	 Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w pomieszczeniu 
	 Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników. 
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	 Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu, jak również cyrkulacji 
	powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia. 
	 Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych 
	 Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach 
	eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności: 
	 wartości zadanej temperatury wewnętrznej i zewnętrznej 
	 działania wyłącznika rozruchowego 
	 działania przeciwzamrożeniowego 
	 działania klap pożarowych 
	 działania regulacji strumienia powietrza 
	 działania urządzeń do odzyskiwania ciepła 
	 współdziałania z instalacjami ochrony przeciwpożarowej. 
	6.13. Zakres 
	6.13.1. Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 
	Tabela 4 
	Miejsce pomiaru Instalacje Pomieszczenie Pobór prądu silnika Strumień objętościpowietrzaTemp. powietrza Opórprzepływu na filtrze Strumieńobj pow nawiewanego i Temperpowietrza nawiewanegoWilgotnośćpowietrzaPoziomdźwięku APrędkośćpowietrza w Funkcje instalacji (F) Z 1 1 0 1 2 0 0 1 0 (F) H 1 1 1 1 2 2 0 1 2 (F) C 1 1 1 1 2 2 2 1 2 (F) M/D 1 1 1 1 2 2 1 1 2 (F) MD (F) HC 1 1 1 1 2 1 2 1 2 (F) HM/HD/CM/CD 1 1 1 1 2 1 1 1 2(F) HCM/MCD/CHD/HMD (F) HCMD Wyjaśnienie odsyłaczy i symboli *) powietrze zewnętrzne, nawi
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	0 – pomiar nie jest konieczny 1 – wykonać w każdym przypadku 2-wykonać tylko w przypadku wymagań w umowie 
	0 – pomiar nie jest konieczny 1 – wykonać w każdym przypadku 2-wykonać tylko w przypadku wymagań w umowie 
	0 – pomiar nie jest konieczny 1 – wykonać w każdym przypadku 2-wykonać tylko w przypadku wymagań w umowie 

	(F) – filtracja (jeżeli występuje M-nawilżenie C – chłodzenie Z – bez żadnego procesu termodynamicznego D – osuszanie H – ogrzewanie 
	(F) – filtracja (jeżeli występuje M-nawilżenie C – chłodzenie Z – bez żadnego procesu termodynamicznego D – osuszanie H – ogrzewanie 


	6.13.2. Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli działania 
	Zakres powinien być ustalony przed rozpoczęciem montażu. 
	Wyróżnia się poziomy kontroli oznaczone odpowiednio A, B, C, D. W przypadku braku określenia poziomu w umowie lub projekcie należy stosować poziom A. Tabela 5 Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli instalacji 
	Poziom wykonania pomiarów kontrolnych i kontroli Wzór do obliczenia zakresu działania 
	Poziom wykonania pomiarów kontrolnych i kontroli Wzór do obliczenia zakresu działania 
	Poziom wykonania pomiarów kontrolnych i kontroli Wzór do obliczenia zakresu działania 

	A p = 1,6 x n0,4 
	A p = 1,6 x n0,4 

	B p = 2,23 x n0,45 
	B p = 2,23 x n0,45 

	C p = 3,16 x n0,5 
	C p = 3,16 x n0,5 

	D p = n 
	D p = n 

	Wzory dot. poziomów A, B i C mają zastosowanie dla n  10 
	Wzory dot. poziomów A, B i C mają zastosowanie dla n  10 

	Liczbę p należy zaokrąglić do najbliższej liczby całkowitej 
	Liczbę p należy zaokrąglić do najbliższej liczby całkowitej 

	p – liczba podobnych elementów wybranych do badań n – ogólna liczba podobnych elementów w instalacji 
	p – liczba podobnych elementów wybranych do badań n – ogólna liczba podobnych elementów w instalacji 


	Jeśli pomiary mają być wykonywane w podobnych pomieszczeniach, to dopuszcza się pomiar pewnych parametrów w zmniejszonej liczbie pomieszczeń, które stanowią tylko ułamek p. Liczbę wymaganych pomiarów podano w tablicy 6 
	Tabela 6 
	Tabela 6 
	W odniesieniu do instalacji elementy budowlane lub składowe określa się jako podobne, jeśli są identyczne i ich parametry mają identyczne wartości (nominalne lub rzeczywiste). 
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	Parametr 
	Parametr 
	Parametr 
	Liczba pomiarów 

	TR
	Normalna 
	Minimalna 

	Temperatura powietrza w pomieszczeniu rejestrowana w sposób ciągły przez 24 h 
	Temperatura powietrza w pomieszczeniu rejestrowana w sposób ciągły przez 24 h 
	p/10 
	1 

	Wilgotność powietrza w pomieszczeniu rejestrowana w sposób ciągły przez 24 h 
	Wilgotność powietrza w pomieszczeniu rejestrowana w sposób ciągły przez 24 h 
	p/10 
	1 

	Pionowy profil prędkości 
	Pionowy profil prędkości 
	p/10 
	1 

	Prędkość powietrza w pomieszczeniu 
	Prędkość powietrza w pomieszczeniu 
	p/10 
	1 

	Poziom dźwięku A 
	Poziom dźwięku A 
	p/5 
	3 


	Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w dokumentach odbiorowych. 
	W pomieszczeniach o powierzchni nie większej niż 20 m2 należy przyjąć co najmniej jeden punkt pomiarowy; większe pomieszczenia powinny być odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny być wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w których oczekuje się najgorszych warunków. 
	Tolerancje mierzonych wartości, które powinny być uwzględnione w czasie doboru przyrządów pomiarowych, podano w tablicy 7. 
	Tabela 7 
	Parametr 
	Parametr 
	Parametr 
	Niepewność*) 

	Strumień objętości powietrza w pojedynczym pomieszczeniu 
	Strumień objętości powietrza w pojedynczym pomieszczeniu 
	 20% 

	Strumień objętości powietrza w całej instalacji 
	Strumień objętości powietrza w całej instalacji 
	 15% 

	Temperatura powietrza nawiewanego 
	Temperatura powietrza nawiewanego 
	 2 (nie dotyczy pomieszczeń z wymaganiami szczególnymi) 

	Wilgotność względna 
	Wilgotność względna 
	 15% wartości mierzonej wilgotności względnej (nie dotyczy pomieszczeń z wymaganiami szczególnymi) 

	Prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi 
	Prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi 
	 0,05 m/s 

	Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi 
	Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi 
	 1,5C (nie dotyczy pomieszczeń z wymaganiami szczególnymi) 

	poziom dźwięku A w pomieszczeniu 
	poziom dźwięku A w pomieszczeniu 
	 3 dB(A) 
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	*) wartości niepewności pomiarów zawierają dopuszczalne odchyłki od wartości projektowanych jak również wszystkie błędy pomiarowe 
	7. OBMIAR ROBÓT Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
	rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawcę i Inżyniera Kontraktu. 
	Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
	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. 
	Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
	Jednostki obmiarów robót ; 
	-kpl. (komplet) -wykonanych i odebranych central wentylacyjnych, wentylatorów, nawilżaczy 
	-szt. (sztuk) – nawiewniki, wywiewniki, regulatory VAV, 
	-r-g (roboczogodzina) -wykonanych i odebranych robót ręcznych i mechanicznych. 
	-m2 (metr kwadratowy) -wykonanych i odebranych kanałów wentylacyjnych i izolacji cieplnej. 
	-m-g (motogodziny) -praca transportu. 
	W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia i przepusty instalacyjne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy łączące i dostosowujące, osprzęt, filtry, tłumiki dźwięku i
	Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. 
	Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości poszczególnych elementów instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkości nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za właściwe parametry instalacji i odpowiednią ilość poszczególnych części składowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczególnych elementów instalacji jest spełnienie wymagań postawionych poszczególnym instalacjom (zapewnienie standardów jakościowych i ilościowych określonych w nin
	-

	Przy określaniu cen urządzeń i części składowych instalacji oraz wartości robót należy uwzględnić możliwość zwiększenia wydajności urządzeń o 5%. 
	8. ODBIÓR ROBÓT 
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	Odbioru dokonuje Inżynier na pisemny wniosek Wykonawcy na podstawie oceny wizualnej wykonanych robót, wyników wymaganych badań i pomiarów oraz dokumentacji powykonawczej. 
	Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji, należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacji. Tom V 
	Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
	przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
	uruchomienie 
	Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
	Odbioru robót zanikających należy dokonywać na bieżąco, pozostałe roboty częściowo lub po zakończeniu całości. 
	Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji. 
	Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
	 Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniana w trakcie wykonywania robót,  Dziennik budowy,  dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 
	materiałów),  dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji,  protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  protokoły potwierdzające kompletność wykonania prac,  protokoły z przeprowadzonej kontroli działania instalacji  protokoły z przeprowadzonych pomiarów kontrolnych instalacji Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
	 zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 
	dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej,  protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,  aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
	9. ROZLICZENIE ROBÓT Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
	10.1. Normy 
	PN-EN 1505:2001 
	Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blach o przekroju prostokątnym – Wymiary 
	PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blach o przekroju kołowym – Wymiary 
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	PN-B –01411:1999 
	PN-B –01411:1999 
	PN-B –01411:1999 
	Wentylacja i klimatyzacja -Terminologia 

	PN-B-03434:1999 
	PN-B-03434:1999 
	Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania 

	PN-B-76001:1996 
	PN-B-76001:1996 
	Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania 

	PN-B-76002:1976 
	PN-B-76002:1976 
	Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych 

	PN-EN 1751:2001 
	PN-EN 1751:2001 
	Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających 

	PN-EN 1886:2001 
	PN-EN 1886:2001 
	Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – Właściwości mechaniczne 

	ENV 12097:1997 
	ENV 12097:1997 
	Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów 

	PN-EN 12101-3:2004 /AC:2005 
	PN-EN 12101-3:2004 /AC:2005 
	Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 3: Wymagania techniczne dotyczące wentylatorów oddymiających. 

	PrPN-EN 12599 
	PrPN-EN 12599 
	Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

	PrEN 12236 
	PrEN 12236 
	Wentylacja budynków – Podwieszenia o podpory przewodów – Wymagania wytrzymałościowe 


	10.2. Dokumenty 
	„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji wentylacyjnych. Tom V Cobrti Instal, Warszawa 2002. 
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	ST.02.04.00 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
	ST.02.04.00 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

	kod CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
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	1st WSTĘP 1st1st Przedmiot ST 
	Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji elektrycznych w ramach inwestycji z opisanej w punkcie 1.1 ogólnych warunków specyfikacji. 
	1st2ndZakres stosowania ST 
	Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. Stanowi opracowanie zawierające w szczególności: − zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości robót, − sposoby wykonania robót budowlanych, ich kontroli, obmiaru, odbioru oraz wynagrodzenia, − właściwości wyrobów budowlanych, − sposoby oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
	1st3rd Zakres robót objętych specyfikacją 
	Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robot branży elektrycznej określony w Projekcie Wykonawczym dla Instalacji Elektroenergetycznych według wykazu jak niżej: 
	− Tablice rozdzielcze i aparaty, 
	− Instalacja wewnętrznych linii zasilających (WLZ), 
	− Instalacje oświetlenia, 
	− Instalacja gniazd wtyczkowych, 
	− Instalacja siły napięcia podstawowego, 
	− Instalacja zasilania urządzeń, 
	− Instalacji ochrony od porażeń, 
	− Instalacja połączeń wyrównawczych, 
	− Instalacja uziemiająca, 
	− Instalacja przeciwprzepięciowa, 1st4th Ogólne wymagania dotyczące robót 1st4th1st Przekazywanie terenu budowy Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i ST zgodnie z umową. 
	1st4th2nd Zgodność robót z dokumentacją projektową 
	Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały
	1st4th3rd Zabezpieczenie terenu budowy 
	Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
	Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
	ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
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	1st4th4th Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
	Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie je
	1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
	2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
	− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
	− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
	− możliwością powstania pożaru. 
	1st4th5th Ochrona przeciwpożarowa 
	Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
	1st4th6th Materiały szkodliwe dla otoczenia 
	Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a
	1st4th7th Ochrona własności publicznej i prywatnej 
	Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
	1st4th8th Bezpieczeństwo i higiena pracy 
	Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Instalacje lub urządzenia elektryczne przeznaczone do demontażu należy pozbawić napięcia poprzez ich trwałe odłączenie od źródeł napięcia. 
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	Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Odzież robocza stosowana podczas wykonywania robót będzie miała dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
	1st4th9th Ochrona i utrzymanie robót 
	Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego). 
	1st4th10th Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
	Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
	1st5th Określenia podstawowe 
	Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy zgodnie z Prawem Budowlanym. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego Polecenie In
	2nd MATERIAŁY 
	2nd1stStosowane materiały 
	Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego materiału i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, świadectwa zgodności, świadectwa dopuszczenia itp. oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia każdorazowo jakościowego
	2nd2nd Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
	Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
	2nd3rd Przechowywanie i składowanie materiałów 
	Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed wpływami warunków atmosferycznych, czynników fizykochemicznych, zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przy składowaniu należy przestrzegać wymagań wynikających ze specjalnych właściwości materiałów i urządzeń podanych przez producenta lub dostawcę. Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Kierownikiem Budowy organizuje
	2nd4th Wariantowe stosowanie materiałów 
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	Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
	3rd SPRZĘT 
	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST „Ogólne warunki techniczne”. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie
	4th TRANSPORT 
	Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ST „Ogólne warunki techniczne”. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich Śródków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba Śródków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymag
	5th WYKONANIE ROBÓT 
	LINIE KABLOWE NN i WLZ-ty 
	Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wy
	5th1st Warunki przystąpienia do robót 
	W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 
	− sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 
	− sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowę, uzgodnienia), 
	− oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: 
	− oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: 
	-dróg dowozu materiałów 
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	-miejsc składowania materiałów 
	Przed przystąpieniem do robót montażowych należy odebrać protokolarnie front robót od Generalnego Wykonawcy lub Zamawiającego. Stan robót budowlanych powinien być taki, aby roboty elektromontażowe można było prowadzić bez narażenia instalacji i sieci na uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy pracy. Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media tj. energia elektryczna, woda, c.o., gaz niezbędne do prowadzenia robót, a także możliwość wykonywania niezbędnych pra
	5th1st1st Wymagania ogólne 
	1) Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczą wykonania instalacji i sieci energetycznych, sygnalizacyjnych, sterowniczych o napięciu do 1 kV w terenie oraz częściowo w budynkach. 
	2) Do wykonania linii kablowych należy używać przewodów, kabli, sprzętu, osprzętu oraz aparatury i urządzeń posiadających znak bezpieczeństwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
	3) Kablowe linie zasilające powinny być tak wykonane, aby zapewniały ciągłą dostawę energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb użytkowników. 
	4) Należy zapewnić bezkolizyjność instalacji i sieci elektrycznych z innymi instalacjami. 
	5) Podczas układania kabli nie wolno: − dopuszczać do uszkodzenia układanego kabla np. poprzez przekraczanie dopuszczalnej temperatury podanej przez producenta kabla oraz zginanie kabla promieniem mniejszym niż podany przez 
	producenta lub w normach: − powodować uszkodzenia innych kabli znajdujących się w pobliżu trasy układanego kabla − powodować uszkodzenie instalacji lub urządzeń znajdujących się w pobliżu trasy układanego kabla − dopuszczać do zanieczyszczania środowiska 
	6) Zastosowana technologia układania kabli powinna uniemożliwić: − tarcie zewnętrznej warstwy kabla o ściany lub dno wykopu, kanału itp. − przekroczenie dopuszczalnej siły naciągu 
	7) Kable łączyć na zaciskach aparatów łączeniowych i rozdzielczych. 
	5th1st2nd Wymagania szczegółowe 5th1st2nd1st Układanie kabli i przewodów w budynkach 
	1) Przy wytyczaniu trasy należy uwzględniać lokalne uwarunkowania oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami 
	2) i urządzeniami 
	3) Trasa powinna przebiegać, wszędzie tam gdzie to możliwe, wzdłuż linii prostych. 
	4) Kable w budynku układać na drabinkach i w korytkach kablowych oraz częściowo na uchwytach odstępowych, 
	5) Odległości kabli od innych instalacji i urządzeń wg normy N SEP-E-004 
	6) Przejścia kabla przez ściany wewnętrzne w przepustach rurowych. Po ułożeniu w nich kabla przepusty uszczelnić materiałem niepalnym. 
	7) Otwory dla kabli w ścianie budynku już wybudowanej należy wykonać w trakcie ich układania. Przebicia dla większej ilości kabli przez ściany budynku konsultować na bieżąco, z uwagi na uwarunkowania konstrukcyjne, z projektantem konstrukcji, który po rozeznaniu na budowie podejmie decyzję o ewentualnych koniecznych miejscowych wzmocnieniach substancji budowlanej. 
	8) W miejscach przejść przez ściany zewnętrzne budynków poniżej poziomu terenu zainstalować przepusty rurowe ze spadkiem w kierunku zewnętrznym. Przestrzenie pomiędzy rurami, a ścianą starannie zabetonować, zaś po wciągnięciu kabli przepusty rurowe uszczelnić zarówno przed wnikaniem wilgoci jak i gazu do wnętrza budynków. 
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	5th1st2nd2nd Montaż korytek i drabinek kablowych 
	Na przygotowanej trasie należy mocować konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich korytek (bez względu na rodzaj instalacji elementy te powinny zostać zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji). Przy mocowaniu do podłoża konstrukcji wsporczych, na których będą zamocowane korytka należy uwzględnić nośność tych konstrukcji, aby spełnione były wymagania wytrzymałości mechaniczn
	5th1st2nd3rd Oznaczenie kabli 
	Kable ułożone powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m i w miejscach charakterystycznych jak skrzyżowania wejścia do kanałów i rur ochronnych. Na oznacznikach należy umieszczać napisy zawierające, co najmniej: 
	− numer ewidencyjny kabla 
	− typ kabla 
	− rok ułożenia kabla 
	Końce poszczególnych żył kabla powinny być jednakowo oznaczone. 
	5th1st2nd4th Przyłączanie przewodów do aparatów i urządzeń 
	Miejsca połączeń żył kabli z zaciskami urządzeń rozdzielczych powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. Przewody w miejscach połączeń powinny mieć zapas długości. Przewód neutralno-ochronny PEN powinien mieć większy zapas niż przewody czynne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą
	INSTALACJE ELEKTOENERGETYCZNE 
	Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wy
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	Wszelkie prace związane z ingerencją w istniejącą strukturę energetyczną obiektu a mogące spowodować okresowe wyłączenia energii elektrycznej Wykonawca powinien przed ich rozpoczęciem zgłosić Zamawiającemu i uzyskać na nie stosowne zgody. 
	5th2nd Warunki przystąpienia do robót 
	W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: − sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, − sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowę, uzgodnienia), − oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: 
	-dróg dowozu materiałów -miejsc składowania materiałów Przed przystąpieniem do robot montażowych należy odebrać protokolarnie front robót od Generalnego Wykonawcy lub Zamawiającego. Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty elektromontażowe można było prowadzić bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy pracy. 
	5th3rd Sposób wykonania robót 5th3rd1st Wymagania ogólne 
	1) Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczą wykonania instalacji elektrycznych wnętrzowych o napięciu do 1 kV w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych. 
	2) Do wykonania instalacji elektrycznych należy używać przewodów, kabli, sprzętu, osprzętu oraz aparatury i urządzeń posiadających znak bezpieczeństwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
	3) Wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciągi instalacyjne powinny być tak zainstalowane, aby możliwe było ich swobodne funkcjonowanie oraz dostęp w czasie przeglądów i konserwacji. 
	4) Instalacje elektryczne powinny być tak wykonane, aby zapewniały ciągłą dostawę energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb użytkowników. 
	5) Należy umożliwić całkowitą wymianę instalacji i przewodów bez naruszania konstrukcji budynku. 
	6) Należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. 
	7) Trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów. 
	8) Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy zabudować w taki sposób, aby zapewnić łatwą obsługę i zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób. 
	9) Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnić niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. Zaleca się instalowanie puszek z otworami do mocowania gniazd za pomocą wkrętów. 
	10) W łazienkach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem stref ochronnych. 
	11) Położenie załącz/wyłącz łączników oświetlenia należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było ono jednakowe, przy czym załączanie oświetlenia powinno następować po wciśnięciu górnej części łącznika kołyskowego. 
	12) Należy instalować w każdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wyłącznie ze stykiem ochronnym. 
	13) Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry. 
	14) Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych należy podłączyć w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego zacisku, a przewód neutralny do prawego zacisku. 
	15) Nie stosować gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwójnych, potrójnych), w których nie może być realizowany jednakowy układ biegunów względem styku ochronnego PE. 
	16) Wszystkie wypusty oświetleniowe powinny mieć wyprowadzony przewód ochronny PE. 
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	17) Instalacje elektryczne należy wykonać i zabezpieczyć w taki sposób, aby nie były źródłem pożarów w budynku, ani nie powodowały rozprzestrzeniania się ognia. 
	5th3rd2nd Wymagania szczegółowe 
	5th3rd2nd1st Trasowanie 
	1) Przy wytyczaniu trasy należy uwzględniać konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami i urządzeniami. 
	2) Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych -równoległych i prostopadłych do ścian i stropów, zmieniając swój kierunek tylko w zależności od potrzeb (łuki i rozgałęzienia, podejścia do urządzeń). 
	3) Trasa prowadzenia instalacji kanałowej powinna uwzględniać rozmieszczenie odbiorników oraz instalacje nieelektryczne, takie jak technologiczne, gazowe wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby uniknąć skrzyżowań i niedozwolonych zbliżeń między tymi instalacjami. 
	4) Trasa przebiegu powinna być łatwo dostępna do konserwacji lub remontów. 
	5) Trasowanie powinno uwzględniać miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Należy przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości zamocowania wsporników i odległości między punktami podparcia (zawieszenia). 
	5th3rd2nd2nd Instalacje w korytkach 
	Na przygotowanej trasie należy mocować konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych (bez względu na rodzaj instalacji elementy te powinny zostać zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji). Przy mocowaniu do podłoża konstrukcji wsporczych, na których będą zamocowane korytka lub drabinki, należy uwzględnić nośność tych konstrukcji, aby spełnione były wym
	5th3rd2nd3rd Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 
	Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj technologii (system), powinny być zamocowane do podłoża (ścian i stropów) w sposób trwały. Dobór elementów wsporczych powinien uwzględniać warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja pracuje oraz sam rodzaj instalacji. 
	5th3rd2nd4th Przejścia przez ściany i stropy 
	Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych (rurach osłonowych). Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione przed uszkodzeniami do wysokości bezpiecznej. Jako osłony można stosować rury stalowe, rury sztywne z tworzyw sztucznych, korytka. Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzące przez ściany i stropy oddzieleń p.poż. należy uszczelnić masami pęczn
	5th3rd2nd5th Kucie bruzd 
	Jeśli nie wykonano bruzd w czasie robót budowlanych, należy to zrobić w trakcie montażu instalacji. 
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	Bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. Przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe, szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy w świetle między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm. Rury zaleca się układać jednowarstwowo. Zabronione jest kucie bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję. Przy przejściu z jednej stron
	5th3rd2nd6th Układanie rur i osadzanie puszek 
	Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w zaleceniach producenta. Łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowanie). Puszki powinny zostać osadzone na takiej głębokości, aby i
	5th3rd2nd7th Wciąganie przewodów do rur 
	Do ułożonych rur po ich przykryciu warstwą tynku lub masy betonowej, należy wciągnąć przewody przy użyciu odpowiednich narzędzi (przyrządów). Przewody na całej długości wciągnięcia do rury nie mogą mieć połączeń. Zabronione jest układanie rur wraz z wciągniętymi przewodami oraz wciąganie przewodów do niezatynkowanych rur. Przewody powinny być ułożone swobodnie i nie powinny zostać narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 
	5th3rd2nd8th Instalacje w tynku 
	Ten rodzaj instalacji przewiduje się jedynie przy podejściach do opraw oświetleniowych montowanych bezpośrednio na suficie. Podłoże do układania przewodów powinno być gładkie. Łuki i zgięcia przewodów powinny być łagodne. Przewody należy mocować za pomocą specjalnych uchwytów. Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi i w złączach płyt betonowych bez stosowania osłon w postaci rur. 
	5th3rd2nd9th Łączenie przewodów oraz przyłączanie do aparatów i urządzeń 
	Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody wypustów instalacji oświetleniowej należy łączyć z przewodami opraw oświetleniowych za pom
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	Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie takich tulejek zamiast cynowania). 
	5th3rd2nd10th Podejścia do odbiorników 
	Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Podejścia w górę od przewodów ułożonych pod stropami mogą być wykonane tak jak cała instalacja, lecz samo podejście przez strop musi być chronione przed uszkodzeniem. Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadkach zasilania odbiorników od góry. Podejścia tego rodzaju stosuje się najczęściej do opraw oświetleniowych, odbiorników zasilanych z instalacji wykonanych na drabinkach 
	5th3rd2nd11th Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego 
	Do oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego przewidziano oprawy świetlówkowe wyposażone w układ elektroniczny i własne baterie akumulatorów o czasie podtrzymania świecenia minimum 2 godziny. Przełączenie na zasilanie awaryjne z akumulatorów odbywa się samoczynnie. Na oprawach oświetlenia kierunkowego nakleić odpowiednie piktogramy zgodnie z przepisami. W zależności od miejsca i sposobu montażu opraw (na ścianie, w suficie podwieszanym, na suficie żelbetowym) należy wraz z oprawą zamówić odpowiednie akcesori
	5th3rd2nd12th Instalacja ochrony od porażeń 
	W projektowanym budynku instalacje odbiorcze wykonane będą w układzie sieciowym TN-S, co oznacza, że począwszy od projektowanych rozdzielnic głównych przewód neutralny „N” będzie izolowany na całym swym przebiegu od przewodu ochronnego „PE”. Ochrona od porażeń będzie zapewniona przez dostatecznie szybkie wyłączenie uszkodzonego obwodu oraz ekwipotencjalizację (wyrównanie potencjałów) wszystkich mas metalowych i konstrukcji budynku. Zapewni to zastosowanie w instalacji wyłączników instalacyjnych nadmiarowo-p
	5th3rd2nd13th Instalacja połączeń wyrównawczych 
	W pomieszczeniu rozdzielni głównej wykonać główną szynę połączeń wyrównawczych z bednarki ocynkowanej 40x5 mm. Wzdłuż korytarzy parteru i piętra zainstalować magistralę połączeń wyrównawczych, którą należy wykonać bednarką ocynkowaną 30x4mm mocując ją do bocznych ścian korytek elektrycznych. Lokalne połączenia wyrównawcze wykonać przewodami LY6 (DY6). Do instalacji połączeń wyrównawczych należy przyłączyć zbrojenie budynku, przyłącze wody zimnej, wszystkie piony instalacji wodnych, c.o., kanały wentylacji m
	6th KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
	6th1st Program zapewnienia jakości 
	Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości (PZJ) będzie zawierać: 
	1) część ogólną opisującą: 
	− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
	− bhp, 
	− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, 
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	− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
	− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
	− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
	2) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robot: 
	− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
	− środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
	− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
	− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
	− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
	Celem kontroli robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymag
	6th2nd Pobieranie próbek 
	Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z wł
	6th3rd Badania i pomiary 
	Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
	6th3rd1st Badania odbiorcze instalacji elektrycznych 
	Każda instalacja elektryczna w budynku powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia czy spełnia wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami. Badania odbiorcze powinna przeprowadzać komisja składająca się, z co najmniej dwóch osób, dobrze znających wymagania stawiane instalacjom elektrycznym. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogą przeprowadzać wyłącznie osoby posiadające świadectwa kwalifikacyjne. Zakres 
	− oględziny instalacji elektrycznych, 
	− badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych, 
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	− próby rozruchowe. Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a komisja ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokołów. Protokoły z badań (pomiarowa i prob.), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć komisji w trakcie odbioru. Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prob., z tym że z badań i prób powinny zostać wykonane oddzielne protokoły. Po zakończeniu badań odbiorczych komisja sporządza protokół końcowy. Protokół należy pr
	− numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia, 
	− nazwę i adres obiektu, 
	− imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe, 
	− datę wykonania badań odbiorczych, 
	− ocenę wyników badań odbiorczych, 
	− decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji, 
	− ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 
	− podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole. 6th3rd2nd Oględziny instalacji elektrycznych 
	Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie: − spełniają wymagania bezpieczeństwa, − zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, − nie mają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na pogorszenie bezpieczeństwa użytkowania. Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: − wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykona
	6th3rd3rd Badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych 
	Przed przystąpieniem do pomiarów i prób należy usunąć wszystkie wady, błędy montażowe i usterki wykryte w trakcie oględzin instalacji. Pomiary i próby przeprowadza się w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty, urządzenia i środki ochrony: 
	− spełniają wymagania określone w odpowiednich normach, 
	− spełniają wymagania określone w odpowiednich normach, 
	− odpowiednio zabezpieczają osoby i mienie przed negatywnym oddziaływaniem instalacji elektrycznych, 
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	− nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana, 
	− są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie. Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje: 
	− sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) połączeń 
	wyrównawczych, 
	− pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, 
	− pomiar rezystancji izolacji kabli, 
	− pomiar rezystancji uziemienia, 
	− pomiar prądów upływowych, 
	− sprawdzenie biegunowości, 
	− sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 
	− sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych, 
	− sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej, 
	− przeprowadzenie prób działania, 
	− sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napięcia. Każda wyżej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna być zakończona sporządzeniem protokołu z przeprowadzonych badań i pomiarów. Protokół musi zawierać, co najmniej następujące dane: 
	− nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe, 
	− miejsce jego zainstalowania, 
	− rodzaj wykonanych pomiarów, 
	− nazwisko osoby wykonującej pomiary, 
	− datę wykonania pomiarów, 
	− spis użytych przyrządów i ich numery, 
	− liczbowe wyniki pomiarów 
	− uwagi i wnioski. Ocenę końcową badań odbiorczych należy uznać za dodatnią wówczas, gdy wyniki wszystkich badań w zakresie oględzin, pomiarów i prób są dodatnie. Jeżeli w trakcie badań stwierdzono usterki, to po ich usunięciu należy powtórzyć wszystkie badania, na które usterka mogła mieć wpływ. Pomiary i próby przeprowadza się na zgodność z wymaganiami PN-IEC60364-6-61:2000 i PN-E04700:1998/Azl:2000. 
	-

	6th4thRaporty z badań 
	Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
	6th5thBadania prowadzone przez Zamawiającego 
	Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniac
	6th6thAtesty, Certyfikaty i deklaracje zgodności 
	Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
	Table
	TR
	STWIOR dla inwestycji p.n.: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, NISKOPRĄDOWĄ, WOD-KAN, WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. BUDOWA CIĄGU PIESZO – JEZDNEGO ORAZ NAZIEMNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ ZEWNĘTRZNĄ, WEWETRZNĄ: ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ NA DZIAŁCE NR 1/31, OBR. 70 PODGÓRZE PRZY UL. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO 29 W KRAKOWIE 
	strona 333 


	− certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisowa i dokumentów technicznych, 
	− deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
	-Polską Normą 
	-aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST. 
	W przypadku materiałów, dla których w/w. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robot będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
	6th7thDokumenty budowy 
	6th7th1st Dziennik Budowy 
	Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonan
	− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
	− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej 
	− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
	− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
	− uwagi i polecenia Zamawiającego, 
	− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
	− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, 
	− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
	− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
	− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
	− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
	− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
	− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
	− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
	Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 
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	6th7th2nd Dokumenty laboratoryjne 
	Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
	6th7th3rd Pozostałe dokumenty budowy 
	Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 
	1) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
	2) protokoły przekazania terenu budowy, 
	3) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
	4) protokoły odbioru robót, 
	5) protokoły z narad i ustaleń, 
	6) korespondencję na budowie. 
	6th7th4th Przechowywanie dokumentów budowy 
	Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentowa budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
	7th OBMIAR ROBÓT 
	Ogólne zasady obmiaru robót 
	Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
	Jednostka obmiarowa 
	Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: tablice– szt. (sztuka) trasy kablowe -m (metr) osprzęt i oprawy oświetleniowe– szt. (sztuka) 
	8th ODBIÓR ROBÓT 
	Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Ogólne warunki techniczne”. 
	8th1st Rodzaje odbiorów robót 
	W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: − odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, − odbiorowi częściowemu, − odbiorowi końcowemu, − odbiorowi pogwarancyjnemu. 
	8th2nd Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie 
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	Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
	8th3rd Odbiór międzyoperacyjny 
	Odbiory międzyoperacyjne powinien przeprowadzić organ nadzoru przedsiębiorstwa wykonującego instalacje elektryczne. Odbiorom międzyoperacyjnym powinny podlegać: 
	− osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, oprawy oświetleniowe itp., 
	− ułożone rury, listwy, korytka lub kanały przed wciągnięciem przewodów, 
	− osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów, 
	− instalacja przed załączeniem pod napięcie. 
	8th4thOdbiór częściowy 
	Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
	8th5thOdbiór końcowy robót 
	Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oc
	8th6thDokumenty odbioru końcowego 
	Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 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, 
	− ustalenia technologiczne, 
	− dzienniki budowy, 
	− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ, 
	− deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
	− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
	W przypadku, gdy wg 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 wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
	8th7thOdbiór pogwarancyjny 
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	Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 
	9th PODSTAWA PŁATNOŚCI 
	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 
	10th PRZEPISY ZWIĄZANE 
	10th1st Ustawy 
	W zakres wykonawcy wchodzi przestrzeganie wytycznych zawartych w Projekcie Budowlanym, jak również obowiązujących w Polsce ustaw, rozporządzeń, norm i przepisów budowlanych. Wykonane prace i użyte materiały będą odpowiadały ogólnym i technicznym zaleceniom zawartym w poniższych dokumentach dotyczących branży elektrycznej: 
	Projektowane instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującym przepisami prawa, a w szczególności: 
	− Ustawą „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U.z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz.1126 wraz z późniejszymi zmianami, 
	− Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy. (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 z późniejszymi zmianami), 
	− Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 1991 r. nr 81, poz. 351, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, zmiany: Dz. U z 2003 r. Nr 52, poz. 452), 
	− Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz. 250), 
	− Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386), 
	− Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. -Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z późniejszymi zmianami), 
	− Ustawą z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2000 r. Nr 15, poz.179), 
	− Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. nr 166, poz. 1360 z późniejszymi zmianami), 
	− Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz.1321, z późniejszymi zmianami), 
	− Ustawa „o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” z dnia 27 marca 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 715, 716, 717, z późniejszymi zmianami, 
	− Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001 – Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późniejszymi zmianami, 
	− Ustawa z 14 marca 1985 r. „o Inspekcji Sanitarnej” Dz. U. Nr 90, poz. 575 z późniejszymi zmianami. 
	Rozporządzeniami właściwych Ministrów, wydanymi na podstawie wyżej wymienionych ustaw, w szczególności: 
	− Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz.844, z późniejszymi zmianami), 
	− Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2000r. w sprawie warunków sanitarnych oraz zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie środkami spożywczymi, używkami i substancjami dodatkowymi dozwolonymi (Dz. U. z 2000 r. Nr 30, poz. 377 z późniejszymi zmianami), 
	− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 239, poz. 2039), 
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	− Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodności (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53), 
	− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektro-magnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 1137), 
	− Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. z 1998 
	r. Nr 107, poz. 679 z późniejszymi zmianami). 
	Projektowane instalacje należy wykonać zgodnie z innymi przepisami, a w szczególności: 
	− Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, 
	− Przepisami Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych, 
	− Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych, pokrywania kosztów przyłączenia, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz.U. Nr 85, poz.957 z 2000 r.), 
	− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” Dz. U. Nr 75,poz. 690 z późniejszymi zmianami, 
	− Rozporządzenie MPiPS z dnia 11 czerwca 2002 r. „zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy” Dz. U. Nr 91, poz.811, z późniejszymi zmianami, 
	− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego”, Dz. U. Nr 120, poz. 1133, z późniejszymi zmianami, 
	− Rozporządzenie MSWiA 2006 r. „w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych”, 
	− Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. „w sprawie warunków przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych” Dz. U. Nr 121, poz. 1139, z późniejszymi zmianami, 
	− Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. „w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej” Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z późniejszymi zmianami, 
	− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” Dz.U.Nr 47, poz.401 z późniejszymi zmianami, 
	− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi” Dz.U.Nr 151, poz.1256 z późniejszymi zmianami. 
	10th2ndNormy 
	Projektowane instalacje należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, w tym: 
	− PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”. 
	− PN-EN-1838 „Stosowanie oświetlenia – Oświetlenie awaryjne”. 
	− PN-92/N-01256/02 „Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja”. 
	− PN-IEC 60364-4-482 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa”. 
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	− PN PN-IEC 60364-7-707 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji przetwarzania danych”. 
	− PN-IEC 60364 -5-56:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa. 
	− PN-IEC 60364 -5-56:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa. 
	− PN-IEC 60364 -7-701:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Pomieszczenia wyposażone w wannę i/lub basen natryskowy. 
	− PN-IEC 60364-4-42:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
	− PN-IEC 60364-4-43:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
	− PN-IEC 60364-4-442:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 
	− PN-IEC 60364-5-537:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza – Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia. 
	− PN-IEC 60364 -7-704:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
	− PN-IEC 60364-4-443:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona przed przepięciami i atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
	− PN-IEC 60364-4-45:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed obniżeniem napięcia. 
	− PN-IEC 60364-4-46:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Odłączenie izolacyjne i łączenie. 
	− PN-IEC 60364-5-54:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Uziemienia i przewody ochronne. 
	− PN-IEC 60364-3:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ustalenie ogólnych charakterystyk. 
	− PN-IEC 60364-4-41:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przeciwporażeniowa. 
	− PN-IEC 60364-5-51:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne. 
	− PN-IEC 60364-1:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Zakres przedmiot i wymagania podstawowe. 
	− PN-IEC 60364-4-473:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo – Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 
	− PN-90/E-05023 – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi. 
	− PN-IEC 664-1:1998 – Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układzie niskiego napięcia – Zasady, wymagania i badania. 
	− PN-IEC 60364-5-53:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
	− PN-IEC 364-4-481:1994 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych – Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. 
	− PN-92/E-08106 – Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 
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	− PN-IEC 60364-5-523:2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. − PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – Projektowanie i budowa. − PN-84/E-02033 – Oświetlenie wewnątrz światłem elektrycznym. − PN-87/E-90050 – Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Ogólne wymagania i badania. − PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
	W przypadku, gdy w trakcie trwania robót wejdą w życie nowe przepisy i rozporządzenia, wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do nich. Zgodnie, z art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wszystkie wyroby zastosowane w obiekcie będą posiadały certyfikat lub deklarację zgodności z Polskimi Normami lub aprobatę techniczną. 
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	WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 
	ST.03.01.00 KORYTO 
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	1. WSTĘP 
	1.1. Przedmiot ST 
	Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego. 
	1.2. Zakres stosowania ST 
	Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
	1.3. Zakres robót objętych ST 
	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni. 
	1.4. Określenia podstawowe 
	Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
	ST D-M-00.00.00 

	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
	Ogólne wymagania dotyczące robót podano „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
	w ST D-M-00.00.00 

	2. materiały 
	Nie występują. 
	3. sprzęt 
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano „Wymagania ogólne” pkt 3. 
	w ST D-M-00.00.00 

	3.2. Sprzęt do wykonania robót 
	Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić 
	wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle 
	do kierunku pracy maszyny,  koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),  walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
	Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
	4. transport 
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
	Ogólne wymagania dotyczące transportu podano „Wymagania ogólne” pkt 4. 
	w ST D-M-00.00.00 

	4.2. Transport materiałów 
	Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w , D
	ST D-04.02.01, 
	D-04.02.02
	-
	04.03.01 pkt 4. 

	5. wykonanie robót 
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
	Ogólne zasady wykonania robót podano „Wymagania ogólne” pkt 5. 
	w ST D-M-00.00.00 

	5.2. Warunki przystąpienia do robót 
	Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża,jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
	W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
	5.3. Wykonanie koryta 
	Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. 
	Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
	Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
	Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
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	TR
	NAZIEMNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ ZEWNĘTRZNĄ, WEWETRZNĄ: 

	TR
	ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ NA DZIAŁCE NR 1/31, 

	TR
	OBR. 70 PODGÓRZE PRZY UL. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO 29 W KRAKOWIE 


	Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
	5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
	Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
	Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
	Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
	Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
	Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. s) 
	Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (I

	Strefa korpusu 
	Strefa korpusu 
	Strefa korpusu 
	Minimalna wartość Is dla: Autostrad i dróg Innych dróg ekspresowych Ruch ciężki i bardzo ciężki 
	Ruch mniejszy od ciężkiego 

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

	Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża 
	Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża 
	1,00 
	1,00 
	0,97 


	W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
	Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
	5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
	Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
	Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
	Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
	Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
	6. kontrola jakości robót 
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
	Ogólne zasady kontroli jakości robót podano „Wymagania ogólne” pkt 6. 
	w ST D-M-00.00.00 

	6.2. Badania w czasie robót 
	6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
	Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 
	Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 
	Cd. tablicy 2 

	Lp. 
	Lp. 
	Lp. 
	Wyszczególnienie badań i pomiarów 
	Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

	1 
	1 
	Szerokość koryta 
	10 razy na 1 km 

	2 
	2 
	Równość podłużna 
	co 20 m na każdym pasie ruchu 

	3 
	3 
	Równość poprzeczna 
	10 razy na 1 km 

	4 
	4 
	Spadki poprzeczne *) 
	10 razy na 1 km 

	5 
	5 
	Rzędne wysokościowe 
	co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 


	Table
	TR
	STWIOR dla inwestycji p.n.: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, NISKOPRĄDOWĄ, WOD-KAN, WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. BUDOWA CIĄGU PIESZO – JEZDNEGO ORAZ NAZIEMNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ ZEWNĘTRZNĄ, WEWETRZNĄ: ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ NA DZIAŁCE NR 1/31, OBR. 70 PODGÓRZE PRZY UL. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO 29 W KRAKOWIE 
	strona 343 


	6 
	6 
	6 
	Ukształtowanie osi w 
	co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad 

	TR
	planie *) 
	i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 


	7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża 
	w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m
	2 

	*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych 
	6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
	Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cmi -5 cm. 
	6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą 
	BN-68/8931-04 [4]. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
	6.2.4. Spadki poprzeczne 
	Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 
	6.2.5. Rzędne wysokościowe 
	Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
	6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
	Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg. 
	6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 
	Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 
	[3] nie powinna być większa od 2,2. 
	Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 
	6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
	Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
	7. obmiar robót 
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
	Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 7. 
	ST D-M-00.00.00 

	7.2. Jednostka obmiarowa 
	Jednostką obmiarową jest m(metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
	2 

	8. odbiór robót 
	Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
	ST D-M-00.00.00 

	9. podstawa płatności 
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano „Wymagania ogólne” pkt 9. 
	w ST D-M-00.00.00 

	9.2. Cena jednostki obmiarowej 
	Cena wykonania 1 mkoryta obejmuje:  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,  załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
	2 
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	 profilowanie dna koryta lub podłoża,  zagęszczenie,  utrzymanie koryta lub podłoża,  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
	10. przepisy związane Normy 
	1. 
	1. 
	1. 
	PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

	2. 
	2. 
	PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

	3. 
	3. 
	BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

	4. 
	4. 
	BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

	5. 
	5. 
	BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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	ODSĄCZAJĄCE, ODCINAJĄCE I MROZOODPORNE 
	ST.03.02.00 WARSTWY 
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	1. WSTĘP 
	1.1.Przedmiot ST 
	Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających, odcinających i mrozoodpornych. 
	1.2. Zakres stosowania ST 
	Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
	1.3. Zakres robót objętych ST 
	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstw odsączających, odcinających i mrozoodpornych, stanowiących część podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podłoże stanowi grunt wysadzinowy lub wątpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem. 
	1.4. Określenia podstawowe 
	Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami podanymi w „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
	ST D-M-00.00.00 

	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
	Ogólne wymagania dotyczące robót podano „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
	w ST D-M-00.00.00 

	2. materiały 
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
	Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M
	-

	„Wymagania ogólne” pkt 2. 
	00.00.00 

	2.2. Rodzaje materiałów 
	Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są:  piaski,  żwir i mieszanka,  geowłókniny, a odcinających -oprócz wyżej wymienionych:  miał (kamienny). 
	2.3. Wymagania dla kruszywa 
	Kruszywa do wykonania warstw odsączających, odcinających i mrozoodpornych powinny spełniać następujące warunki: 
	a) szczelności, określony zależnością: 
	D
	D

	 5
	 5
	15 

	d
	85 


	gdzie: -wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej -wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
	D
	15 
	d
	85 

	Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
	b) zagęszczalności, określony zależnością: 
	d 
	d 
	60 
	

	U  5 
	d 
	10 
	gdzie: U -wskaźnik różnoziarnistości, -wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, -wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
	d
	60 
	d
	10 

	Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających, odcinających i mrozoodpornych powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających, odcinających i mrozoodpornych powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II. Miał kamienny do warstw odsączających, odcinających i mrozoodpornych powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112 [4]. 
	2.4. Wymagania dla geowłókniny 
	Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy odcinające i odsączające powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
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	2.5. Składowanie materiałów 
	2.5.1. Składowanie kruszywa 
	Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej lub mrozoodpornej nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
	2.5.2. Składowanie geowłóknin 
	Geowłókniny przeznaczone na warstwy odsączającą lub odcinającą należy przechowywać w opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych. 
	3. sprzęt 
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano „Wymagania ogólne” pkt 3. 
	w ST D-M-00.00.00 

	3.2. Sprzęt do wykonania robót 
	Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej lub mrozoodpornej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  równiarek,  walców statycznych,  płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
	4. transport 
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
	Ogólne wymagania dotyczące transportu podano „Wymagania ogólne” pkt 4. 
	w ST D-M-00.00.00 

	4.2. Transport kruszywa 
	Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
	4.3. Transport geowłóknin 
	Geowłókniny mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu pod warunkiem:  opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną,  zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem się w czasie przewozu,  ochrony geowłóknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,  niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić lub 
	rozciąć geowłókniny. Każda bela powinna być oznakowana w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie, że jest to materiał do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej. 
	5. wykonanie robót 
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
	Ogólne zasady wykonania robót podano „Wymagania ogólne” pkt 5. 
	w ST D-M-00.00.00 

	5.2. Przygotowanie podłoża 
	Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w „Roboty ziemne” oraz D
	ST D-02.00.00 
	-

	„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. Warstwy odcinająca, odsączająca i mrozoodporna powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
	04.01.01 

	Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
	5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
	Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
	Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej lub mrozoodpornej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej. 
	W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej lub mrozoodpornej należy przystąpić do jej zagęszczania. Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o 
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	jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
	Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
	W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca, odsączająca i mrozoodporna powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
	Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
	W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
	Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
	5.4. Odcinek próbny 
	Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:  stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy,  określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubości po 
	zagęszczeniu,  ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
	5.5. Rozkładanie geowłóknin 
	Warstwę geowłókniny należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, pozbawionej ostrych elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy (na przykład kamienie, korzenie drzew i krzewów). W czasie rozkładania warstwy z geowłókniny należy spełnić wymagania określone w SST lub producenta dotyczące szerokości na jaką powinny zachodzić na siebie sąsiednie pasma geowłókniny lub zasad ich łączenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podłoża gruntowego. 
	5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowłóknin 
	Po powierzchni warstwy odcinającej lub odsączającej, wykonanej z geowłóknin nie może odbywać się ruch jakichkolwiek pojazdów. 
	Leżącą wyżej warstwę nawierzchni należy wykonywać rozkładając materiał „od czoła”, to znaczy tak, że pojazdy dowożące materiał i wykonujące czynności technologiczne poruszają się po już ułożonym materiale. 
	5.7. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 
	Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 
	Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej lub mrozoodpornej z geowłóknin. 
	W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 
	Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
	6. kontrola jakości robót 
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
	Ogólne zasady kontroli jakości robót podano „Wymagania ogólne” pkt 6. 
	w ST D-M-00.00.00 

	6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
	Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 
	Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej powinny posiadać aprobatę techniczną, zgodnie z pkt 2.4. 
	6.3. Badania w czasie robót 
	6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
	Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 
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	Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 
	Lp. 
	Lp. 
	Lp. 
	Wyszczególnienie badań i pomiarów 
	Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

	1 
	1 
	Szerokość warstwy 
	10 razy na 1 km 

	2 
	2 
	Równość podłużna 
	co 20 m na każdym pasie ruchu 

	3 
	3 
	Równość poprzeczna 
	10 razy na 1 km 

	4 
	4 
	Spadki poprzeczne *) 
	10 razy na 1 km 

	5 
	5 
	Rzędne wysokościowe 
	co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

	6 
	6 
	Ukształtowanie osi w planie *) 
	co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

	7 
	7 
	Grubość warstwy 
	Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

	8 
	8 
	Zagęszczenie, wilgotność kruszywa 
	w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 


	*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 
	6.3.2. Szerokość warstwy Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
	6.3.3. Równość warstwy Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 
	4 metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
	6.3.4. Spadki poprzeczne 
	Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 
	6.3.5. Rzędne wysokościowe 
	Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
	6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 
	Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg. 
	6.3.7. Grubość warstwy Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 
	Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
	Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
	6.3.8. Zagęszczenie warstwy Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien być mniejszy od 1. 
	Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2. 
	Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
	6.3.9. Badania dotyczące warstwy odsączającej i odcinającej z geowłóknin W czasie układania warstwy odcinającej i odsączającej z geowłóknin należy kontrolować: 
	a) 
	a) 
	a) 
	zgodność oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geowłóknin z określonym w dokumentacji projektowej, 

	b) 
	b) 
	równość warstwy, 

	c) 
	c) 
	wielkość zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia, 

	d) 
	d) 
	zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej. 
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	Ponadto należy sprawdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny (rozerwanie, przebicie). Pasma geowłókniny użyte do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej nie powinny mieć takich uszkodzeń. 
	6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
	Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
	p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
	7. obmiar robót 
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
	Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 7. 
	ST D-M-00.00.00 

	7.2. Jednostka obmiarowa 
	Jednostką obmiarową jest m(metr kwadratowy). 
	2 

	8. odbiór robót 
	Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
	ST D-M-00.00.00 

	9. podstawa płatności 
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano „Wymagania ogólne” pkt 9. 
	w ST D-M-00.00.00 

	9.2. Cena jednostki obmiarowej 
	Cena wykonania 1mwarstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje:  prace pomiarowe,  dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości 
	2 

	określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,  wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,  zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,  utrzymanie warstwy. 
	Cena wykonania 1mwarstwy odsączającej i/lub odcinającej z geowłóknin obejmuje:  prace pomiarowe,  dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geowłóknin,  pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,  utrzymanie warstwy. 
	2 

	10. przepisy związane 
	10.1. Normy 
	1. 
	1. 
	1. 
	PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

	2. 
	2. 
	PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

	3. 
	3. 
	PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Żwir i mieszanka 

	4. 
	4. 
	PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

	5. 
	5. 
	PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

	6. 
	6. 
	BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

	7. 
	7. 
	BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

	8. 
	8. 
	BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 


	10.2. Inne dokumenty 
	9. Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 1986. 
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	Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE 
	Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE 
	ST.03.03.00 PODBUDOWA 
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	1. WSTĘP 
	1.1.Przedmiot OST 
	Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
	1.2. Zakres stosowania OST 
	Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
	1.3. Zakres robót objętych OST 
	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmują OST: z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 
	D-04.04.01 Podbudowa 
	D-04.04.02 Podbudowa 
	D-04.04.03 Podbudowa 

	Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31]. 
	1.4. Określenia podstawowe 
	1.4.1. Stabilizacja mechaniczna -proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
	1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w ST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 
	ST D-M-00.00.00 
	D-04.04.01 Podbudowa 
	D-04.04.02 Podbudowa 
	D-04.04.03 Podbudowa 

	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
	Ogólne wymagania dotyczące robót podano „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
	w ST D-M-00.00.00 

	2. materiały 
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
	Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M
	-

	„Wymagania ogólne” pkt 2. 
	00.00.00 

	2.2. Rodzaje materiałów 
	Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w ST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów: z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 
	D-04.04.01 Podbudowa 
	D-04.04.02 Podbudowa 
	D-04.04.03 Podbudowa 

	2.3. Wymagania dla materiałów 
	2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
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	Figure
	Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
	wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
	Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
	2.3.2. Właściwości kruszywa 
	Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. Tablica 1. 
	Wymagania Lp. Wyszczególnienie Kruszywa naturalne Kruszywa łamane Żużel Badania właściwości Podbudowa według zasa d-nicza pomoc -nicza zasad -nicza pomo c-nicza zasad -nicza pomoc -nicza 1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 od 2 do 12 od 2 do 10 od 2 do 12 od 2 do 10 od 2 do 12 PN-B-06714 -15 [3] 2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714 -15 [3] 3 Zawartość ziarn nieforemnych %(m/m), nie więcej niż 35 45 35 40 --PN-B-06714 -16 [4] 4 Zawartość zanieczys
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	ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ NA DZIAŁCE NR 1/31, 

	TR
	OBR. 70 PODGÓRZE PRZY UL. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO 29 W KRAKOWIE 


	7 8 9 10 
	7 8 9 10 
	7 8 9 10 
	a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej niż Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, %(m/m), nie więcej niż Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, % (m/m), nie więcej niż Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie więcej niż 
	-
	-

	35 30 2,5 5 -1 
	45 40 4 10 -1 
	35 30 3 5 -1 
	50 35 5 10 -1 
	40 30 6 5 1 2 
	50 35 8 10 3 4 
	PN-B06714 -42 [12] PN-B06714 -18 [6] PN-B06714 -19 [7] PN-B06714 -37 [10] PN-B06714 -39 [11] PN-B06714 -28 [9] 
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	11 
	11 
	Wskaźnik nośności wnoś mie-szanki kruszywa, %, nie mniejszy niż: 

	TR
	a) przy zagęszczeniu IS 
	80 
	60 
	80 
	60 
	80 
	60 
	PN-S
	-


	TR
	 1,00 b) przy zagęszczeniu IS  1,03 
	120 
	-
	120 
	-
	120 
	-
	06102 [21] 


	2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą 
	Na warstwę odsączającą stosuje się:  żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14],  piasek wg PN-B-11113 [16]. 
	2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą 
	Na warstwę odcinającą stosuje się:  piasek wg PN-B-11113 [16],  miał wg PN-B-11112 [15],  geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 
	2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 
	Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się:  cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],  wapno wg PN-B-30020 [19],  popioły lotne wg PN-S-96035 [23],  żużel granulowany wg PN-B-23006 [18]. 
	Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera. Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21]. 
	2.3.6. 
	2.3.6. 
	2.3.6. 
	Woda Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 

	3. 
	3. 
	sprzęt 


	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano „Wymagania ogólne” pkt 3. 
	w ST D-M-00.00.00 

	3.2. Sprzęt do wykonania robót 
	Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
	a) 
	a) 
	a) 
	mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

	b) 
	b) 
	równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 

	c) 
	c) 
	walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
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	4. transport 
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
	Ogólne wymagania dotyczące transportu podano „Wymagania ogólne” pkt 4. 
	w ST D-M-00.00.00 

	4.2. Transport materiałów 
	Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
	Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
	Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
	5. wykonanie robót 
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
	Ogólne zasady wykonania robót podano „Wymagania ogólne” pkt 5. 
	w ST D-M-00.00.00 

	5.2. Przygotowanie podłoża 
	Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w ST „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” „Roboty ziemne”. 
	D-04.01.01 
	i ST D-02.00.00 

	Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 
	D
	15 
	d 
	85 
	 5 (1) w którym: -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, w milimetrach, -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. 
	D
	15 
	d
	85 

	Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 
	d 
	d 

	50 
	50 

	O
	90 
	 1,2 (2) 
	w którym: -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach, -umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na powinna być podawana przez producenta geowłókniny. 
	d
	50 
	O
	90 
	geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 0
	90 

	Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
	Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
	Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
	5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
	Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
	5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
	Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych s
	Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 
	Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 
	powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
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	Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
	5.5. Odcinek próbny 
	Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:  stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy,  określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości 
	warstwy po zagęszczeniu,  określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 
	Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
	Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 
	5.6. Utrzymanie podbudowy 
	Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
	6. kontrola jakości robót 
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
	Ogólne zasady kontroli jakości robót podano „Wymagania ogólne” pkt 6. 
	w ST D-M-00.00.00 

	6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
	Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej OST. 
	6.3. Badania w czasie robót 
	6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 
	Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
	Częstotliwość badań Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej Maksymalna powierzchnia podbudowy przy-padająca na jedno badanie (m2) 1 Uziarnienie mieszanki 2 Wilgotność mieszanki 2 600 3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 
	6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
	Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
	6.3.3. Wilgotność mieszanki 
	Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
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	Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 
	6.3.4. Zagęszczenie podbudowy Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
	Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m, lub według zaleceń Inżyniera. 
	2

	Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek do pierwotnego modułu odkształcenia Ejest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 
	wtórnego modułu E
	2 
	1 

	E 
	E 

	2 
	2 

	E
	 2,2 
	1 

	6.3.5. Właściwości kruszywa Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 
	Inżyniera. 
	6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
	6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
	Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3. Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
	stabilizowanego mechanicznie 
	Lp. 
	Lp. 
	Lp. 
	Wyszczególnienie badań i pomiarów 
	Minimalna częstotliwość pomiarów 

	1 
	1 
	Szerokość podbudowy 
	10 razy na 1 km 

	2 
	2 
	Równość podłużna 
	w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym pasie ruchu 

	3 
	3 
	Równość poprzeczna 
	10 razy na 1 km 

	4 
	4 
	Spadki poprzeczne*) 
	10 razy na 1 km 

	5 
	5 
	Rzędne wysokościowe 
	co 100 m 

	6 
	6 
	Ukształtowanie osi w planie*) 
	co 100 m 

	7 
	7 
	Grubość podbudowy 
	Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

	8 
	8 
	Nośność podbudowy: -moduł odkształcenia -ugięcie sprężyste 
	co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 


	*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 
	6.4.2. Szerokość podbudowy Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 
	wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
	6.4.3. Równość podbudowy Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN
	-

	68/8931-04 [28]. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
	-10 mm dla podbudowy zasadniczej, -20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
	6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
	Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  0,5 %. 
	6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
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	TR
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	TR
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	Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
	6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 
	Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm. 
	6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 
	Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: -dla podbudowy zasadniczej  10%, -dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
	6.4.8. Nośność podbudowy  moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,  ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. Tablica 4. Cechy podbudowy 
	Podbudowa z kruszywa o wskaźniku wnoś nie mniejszym niż, % 
	Podbudowa z kruszywa o wskaźniku wnoś nie mniejszym niż, % 
	Podbudowa z kruszywa o wskaźniku wnoś nie mniejszym niż, % 
	Wymagane cechy podbudowy Wskaźnik Maksymalne ugięcie zagęszczenia sprężyste pod kołem, mm IS nie mniejszy niż 40 kN 50 kN 
	Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o średnicy 30 cm, MPa od od drugiego pierwszego obciążenia obciążenia E2 E1 
	-


	60 80 120 
	60 80 120 
	1,0 1,0 1,03 
	1,40 1,25 1,10 
	1,60 1,40 1,20 
	60 80 100 
	120 140 180 


	6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
	6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 
	6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
	Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
	6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 
	Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
	6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
	Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
	7. OBMIAR ROBÓT 
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
	Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 7. 
	ST D-M-00.00.00 

	7.2. Jednostka obmiarowa 
	Jednostką obmiarową jest m(metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
	2 

	8. ODBIÓR ROBÓT 
	Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8. 
	ST D-M-00.00.00 

	Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
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	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano „Wymagania ogólne” pkt 9. 
	w ST D-M-00.00.00 

	9.2. Cena jednostki obmiarowej 
	Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 mpodbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano w OST: z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 
	2 
	D-04.04.01 Podbudowa 
	D-04.04.02 Podbudowa 
	D-04.04.03 Podbudowa 

	10. przepisy związane 
	10. przepisy związane 
	10. przepisy związane 

	10.1. Normy 
	10.1. Normy 

	1. PN-B-04481 
	1. PN-B-04481 
	Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

	2. PN-B-06714-12 
	2. PN-B-06714-12 
	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

	TR
	zanieczyszczeń obcych 

	3. PN-B-06714-15 
	3. PN-B-06714-15 
	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

	4. PN-B-06714-16 
	4. PN-B-06714-16 
	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

	5. PN-B-06714-17 
	5. PN-B-06714-17 
	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

	6. PN-B-06714-18 
	6. PN-B-06714-18 
	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

	7. PN-B-06714-19 
	7. PN-B-06714-19 
	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

	TR
	metodą bezpośrednią 

	8. PN-B-06714-26 
	8. PN-B-06714-26 
	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

	TR
	zanieczyszczeń organicznych 

	9. PN-B-06714-28 
	9. PN-B-06714-28 
	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 

	TR
	metodą bromową 

	10. PN-B-06714-37 
	10. PN-B-06714-37 
	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

	TR
	krzemianowego 

	11. PN-B-06714-39 
	11. PN-B-06714-39 
	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

	TR
	żelazawego 

	12. PN-B-06714-42 
	12. PN-B-06714-42 
	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w 

	TR
	bębnie Los Angeles 

	13. PN-B-06731 
	13. PN-B-06731 
	Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i 

	TR
	drogowe. Badania techniczne 

	14. PN-B-11111 
	14. PN-B-11111 
	Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

	TR
	drogowych. Żwir i mieszanka 

	15. PN-B-11112 
	15. PN-B-11112 
	Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

	TR
	drogowych 

	16. PN-B-11113 
	16. PN-B-11113 
	Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

	TR
	drogowych. Piasek 

	17. PN-B-19701 
	17. PN-B-19701 
	Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

	TR
	ocena zgodności 

	18. PN-B-23006 
	18. PN-B-23006 
	Kruszywo do betonu lekkiego 

	19. PN-B-30020 
	19. PN-B-30020 
	Wapno 

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

	21. PN-S-06102 
	21. PN-S-06102 
	Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

	TR
	mechanicznie 

	22. PN-S-96023 
	22. PN-S-96023 
	Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

	TR
	kamiennego 

	23. PN-S-96035 
	23. PN-S-96035 
	Popioły lotne 

	24. BN-88/6731-08 
	24. BN-88/6731-08 
	Cement. Transport i przechowywanie 

	25. BN-84/6774-02 
	25. BN-84/6774-02 
	Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do 

	TR
	nawierzchni drogowych 

	26. BN-64/8931-01 
	26. BN-64/8931-01 
	Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

	27. BN-64/8931-02 
	27. BN-64/8931-02 
	Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

	TR
	nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

	28. BN-68/8931-04 
	28. BN-68/8931-04 
	Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

	TR
	planografem i łatą 

	29. BN-70/8931-06 
	29. BN-70/8931-06 
	Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych 

	TR
	ugięciomierzem belkowym 

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

	10.2. Inne dokumenty 
	10.2. Inne dokumenty 


	31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM -Warszawa 1997. 
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	Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 
	ST.03.03.01 PODBUDOWA 
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	1. WSTĘP 
	1.1.Przedmiot OST 
	Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
	1.2. Zakres stosowania OST 
	Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
	1.3. Zakres robót objętych OST 
	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
	Ustalenia zawarte są w „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3. 
	ST D-04.04.00 

	1.4. Określenia podstawowe 
	1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie -jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
	1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
	ST D-04.04.00 

	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
	Ogólne wymagania dotyczące robót podano „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
	w ST D-04.04.00 

	2. materiały 
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
	Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2. 
	ST D-04.04.00 

	2.2. Rodzaje materiałów 
	Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm. 
	Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
	2.3. Wymagania dla materiałów 
	2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
	Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1. 
	D-04.04.00 

	2.3.2. Właściwości kruszywa 
	Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.2. 
	ST D-04.04.00 

	3. sprzęt 
	Wymagania dotyczące sprzętu podano „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3. 
	w ST D-04.04.00 

	4. transport 
	Wymagania dotyczące transportu podano „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 4. 
	w ST D-04.04.00 

	5. wykonanie robót 
	Ogólne zasady wykonania robót podano „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5. 
	w ST D-04.04.00 

	5.2. Przygotowanie podłoża 
	Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 
	D-04.04.00 

	5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
	Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3. 
	D-04.04.00 

	Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami przy WP od 20 do 30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy określi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21]. 
	5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
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	Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4. 
	D-04.04.00 

	5.5. Odcinek próbny 
	O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z zasadami określonymi w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5. 
	D-04.04.00 

	5.6. Utrzymanie podbudowy 
	Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6. 
	D-04.04.00 

	6. kontrola jakości robót 
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
	Ogólne zasady kontroli jakości robót podano „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6. 
	w ST D-04.04.00 

	6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
	Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2. 
	ST D-04.04.00 

	6.3. Badania w czasie robót 
	Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3. 
	ST D-04.04.00 

	6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
	Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.4. 
	ST D-04.04.00 

	6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
	Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5. 
	w ST D-04.04.00 

	7. obmiar robót 
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
	Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 7. 
	ST D-04.04.00 

	7.2. Jednostka obmiarowa 
	Jednostką obmiarową jest m(metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
	2 

	8. odbiór robót 
	Ogólne zasady odbioru robót podano w „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 8. 
	ST D-04.04.00 

	9. podstawa płatności 
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 9. 
	w ST D-04.04.00 

	9.2. Cena jednostki obmiarowej 
	Cena wykonania 1 mpodbudowy obejmuje:  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  oznakowanie robót,  sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,  przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,  dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,  rozłożenie mieszanki,  zagęszczenie rozłożonej mieszanki,  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,  utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
	2 

	10. przepisy związane 
	Normy i przepisy związane podano „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 10. 
	w ST D-04.04.00 

	Table
	TR
	STWIOR dla inwestycji p.n.: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, NISKOPRĄDOWĄ, WOD-KAN, WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. BUDOWA CIĄGU PIESZO – JEZDNEGO ORAZ NAZIEMNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ ZEWNĘTRZNĄ, WEWETRZNĄ: ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ NA DZIAŁCE NR 1/31, OBR. 70 PODGÓRZE PRZY UL. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO 29 W KRAKOWIE 
	strona 363 


	Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 
	ST.03.04.00 NAWIERZCHNIA 
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	1. WSTĘP 
	1.1. Przedmiot ST 
	Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
	1.2. Zakres stosowania ST 
	Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. . 
	1.3. Zakres robót objętych ST 
	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
	1.4. Określenia podstawowe 
	1.4.1. Betonowa kostka brukowa -prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno-lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
	1.4.2. Krawężnik -prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 
	1.4.3. Ściek -umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 
	1.4.4. Obrzeże -element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
	1.4.5. Spoina -odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
	1.4.6. Szczelina dylatacyjna -odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
	1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w „Wymagania ogólne” [5] pkt 1.4. 
	ST D-M-00.00.00 

	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
	Ogólne wymagania dotyczące robót podano „Wymagania ogólne” [5] pkt 1.5. 
	w ST D-M-00.00.00 

	2. MATERIAŁY 
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
	Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M
	-

	„Wymagania ogólne” [5] pkt 2. 
	00.00.00 

	2.2. Betonowa kostka brukowa 
	2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
	Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu producenta: 
	1. odmianę: 
	a) 
	a) 
	a) 
	kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 

	b) 
	b) 
	kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) zwykle barwionej grubości min. 4 mm, 


	2. barwę: 
	a) 
	a) 
	a) 
	kostka szara, z betonu niebarwionego, 

	b) 
	b) 
	kostka kolorowa, z betonu barwionego, 


	3. 
	3. 
	3. 
	wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta (przykłady podano w załączniku 1), 

	4. 
	4. 
	wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 


	a) 
	a) 
	a) 
	długość: od 140 mm do 280 mm, 

	b) 
	b) 
	szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 

	c) 
	c) 
	grubość: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm i 100 mm (zalecane grubości kostek podano w załączniku 2). 


	Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 
	Kostki mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawędziami górnymi. 
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	Lp. Cecha Załączn ik normy 1 Kształt i wymiary 1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm od zadeklarowanych wymiarów kostki, grubości < 100 mm ≥ 100 mm C 1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania (jeśli maksymalne wymiary kostki > 300 mm), przy długości pomiarowej 300 mm 400 mm C 2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 2.1 Odporność na zamrażanie/rozmraża-nie z udziałem soli odladzających (wg klasy 3, zał. D) D 2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu F 
	2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
	Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1. Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu 
	Wymaganie 
	Długość szerokość Różnica grubość pomię-dzy 
	dwoma po± 2 ± 2 ± 3 miarami gru±3 ±3 ±4 bości, tej 
	-
	-

	samej kostki, powinna być ≤ 3 mm 
	Maksymalna (w mm) wypukłość wklęsłość 
	1,5 1,0 2,0 1,5 
	Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m, przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
	2
	2 

	Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupania 
	2.3 Trwałość (ze względu na F Kostki mają zadawalającą trwałość 
	wytrzyma-łość) (wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja 
	2.4 Odporność na ścieranie (wg G i H Pomiar wykonany na tarczy klasy 3 oznaczenia H normy) szerokiej ściernej, Böhmego, 
	wg zał. G normy wg zał. H mormy – 
	– badanie badanie podstawowe alternatywne ≤ 23 mm ≤20 000mm/5000 
	3

	mm2.5 
	2 

	Odporność na 
	Odporność na 
	I 

	a)jeśli górna powierzchnia kostki nie poślizg/poślizgnięcie 
	była szlifo-wana lub polerowana – zadawalająca odporność, 
	b)jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności na poślizg/poślizgnięcie – należy zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym przyrządem do badania tarcia) 
	3 Aspekty wizualne 
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	TR
	NAZIEMNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ ZEWNĘTRZNĄ, WEWETRZNĄ: 

	TR
	ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ NA DZIAŁCE NR 1/31, 

	TR
	OBR. 70 PODGÓRZE PRZY UL. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO 29 W KRAKOWIE 


	3.1 
	3.1 
	3.1 
	Wygląd 
	J 
	a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i odprysków, b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach dwuwarstwowych, c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

	3.2 
	3.2 
	Tekstura 
	J 
	a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – producent powinien opisać rodzaj tekstury, b) tekstura lub zabarwienie kostki 

	3.3 
	3.3 
	Zabarwienie (barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element) 
	powinny być porównane z próbką producenta, zatwierdzoną przez odbiorcę, c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami we właściwościach surowców i zmianach warunków twardnienia nie są uważane za istotne 


	W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzchniach wewnętrznych nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec kostki należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN-1338 [2]. 
	Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych). Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postac
	2.2.3. Składowanie kostek 
	Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
	2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
	Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 
	a) 
	a) 
	a) 
	na podsypkę piaskową pod nawierzchnię  piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],  piasek łamany (0,0752) mm wg PN-EN 13242:2004 [3], 

	b) 
	b) 
	b) 
	na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

	 mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 13242:2004 [3], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4], 

	c) 
	c) 
	do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej  piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13242:2004 [3],  piasek łamany (0,0752) mm wg PN-EN 13242:2004 [3], 

	d) 
	d) 
	do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej  zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b), 

	e) 
	e) 
	do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 


	 do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowoasfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych, względnie odpowiadających wymaganiom ST D-05.03.04a [12], 
	-

	 do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowopiaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał zaakceptowany przez Inżyniera. 
	-
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	Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym, b) terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o sz
	2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki 
	Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do obramowania nawierzchni z 
	kostek można stosować: 
	kostek można stosować: 
	kostek można stosować: 

	a) krawężniki betonowe wg ST D-08.01.01a [13], 
	a) krawężniki betonowe wg ST D-08.01.01a [13], 

	b) obrzeża betonowe wg ST D-08.03.01 [15], 
	b) obrzeża betonowe wg ST D-08.03.01 [15], 

	c) krawężniki kamienne wg ST D-08.01.02a [14]. 
	c) krawężniki kamienne wg ST D-08.01.02a [14]. 

	Przy krawężnikach mogą występować ścieki wg ST D-08.05.00 [16]. 
	Przy krawężnikach mogą występować ścieki wg ST D-08.05.00 [16]. 

	Krawężniki, obrzeża i ścieki mogą być ustawiane na: 
	Krawężniki, obrzeża i ścieki mogą być ustawiane na: 

	a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spełniających wymagania wg 2.3 a 
	a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spełniających wymagania wg 2.3 a 
	i 
	2.3 b, 

	b) ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych, spełniających wymagania wg ST 
	b) ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych, spełniających wymagania wg ST 
	D-08.01.01a [13], 

	08.01.02a [14], D-08.03.01 [15] i D-08.05.00 [16]. 
	08.01.02a [14], D-08.03.01 [15] i D-08.05.00 [16]. 


	Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych. 
	Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.3. 
	2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej 
	Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać wymaganiom właściwej ST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inżyniera. 
	3. SPRZĘT 
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano „Wymagania ogólne” [5] pkt 3. 
	w ST D-M-00.00.00 

	3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
	Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
	a) 
	a) 
	a) 
	ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 

	b) 
	b) 
	mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 


	Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
	Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
	Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) względnie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inżyniera. 
	Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. Do wypełniania szczelin dylatacyjnych należy stosować sprzęt odpowiadający wymaganiom ST D05.03.04a [12]. 
	-

	4. TRANSPORT 
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
	Ogólne wymagania dotyczące transportu podano „Wymagania ogólne” [5] pkt 4. 
	w ST D-M-00.00.00 

	4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
	Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach -dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
	Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 
	Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za-i rozładunku. 
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	Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. 
	Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -przed rozpyleniem. Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi środkami transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na paletach układa się po 5 warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowa
	Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom właściwej OST. 
	5. WYKONANIE ROBÓT 
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
	Ogólne zasady wykonania robót podano „Wymagania ogólne” [5] pkt 5. 
	w ST D-M-00.00.00 

	5.2. Podłoże i koryto 
	Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 
	Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z 
	wymaganiami ST D-04.01.01 [6]. 

	Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową. 
	5.3. Konstrukcja nawierzchni 
	Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub ST (przykłady konstrukcji nawierzchni podają załączniki 3 i 4). 
	Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na: 
	a) 
	a) 
	a) 
	podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 

	b) 
	b) 
	podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego. 


	Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 
	1. 
	1. 
	1. 
	wykonanie podbudowy, 

	2. 
	2. 
	wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 

	3. 
	3. 
	przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 

	4. 
	4. 
	ułożenie kostek z ubiciem, 

	5. 
	5. 
	przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 

	6. 
	6. 
	wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 

	7. 
	7. 
	pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 


	Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności jest mniej, gdyż nie występują zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zaś poz. 5 -wypełnienia szczelin piaskiem. 
	5.4. Podbudowa 
	Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
	Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej OST, np.: 
	a) 
	a) 
	a) 
	„Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie” [6], 
	D-04.01.0104.03.01 


	b) 
	b) 
	„Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z kruszywa naturalnego lub łamanego) [7], 
	D-04.04.0004.04.03 


	c) 
	c) 
	„Podbudowa z tłucznia kamiennego” [8], 
	D-04.04.04 


	d) 
	d) 
	„Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi” [9], 
	D-04.05.0004.05.04 


	e) 
	e) 
	„Podbudowa z chudego betonu” [10], 
	D-04.06.01 


	f) 
	f) 
	D-04.06.01b „Podbudowa z betonu cementowego” [11]. 


	Inne rodzaje podbudów powinny odpowiadać wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inżyniera. 
	5.5. Obramowanie nawierzchni 
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	Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub ST. 
	Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to materiały do wykonania obramowań powinny odpowiadać wymaganiom określonym w pkcie 2.4. 
	Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przykrawężnikowych powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.01a [13], a [14], 
	08.01.02 
	D-08.03.01 [15] i D-08.05.00 [16]. 

	Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 
	5.6. Podsypka 
	Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST. 
	Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 35 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1 cm. 
	Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 
	Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
	 współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
	= 10 MPa, R= 14 MPa. 
	 
	wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R
	7 
	28 

	W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
	Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 
	Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
	5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
	5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
	Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich układania (przykłady podano w zał. 5) powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 mwstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 
	2 

	5.7.2. Warunki atmosferyczne 
	Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0C do +5C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
	o
	o
	o

	Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 
	5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 
	Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
	Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
	Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
	Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przy
	Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 
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	Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
	Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
	Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
	5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
	Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
	Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
	5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 
	5.7.5.1. Spoiny Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy 
	dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 
	a) 
	a) 
	a) 
	piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 

	b) 
	b) 
	zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.3 d), jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej. 


	Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą -wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
	Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 
	Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 
	5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne 
	W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z dokumentacją projektową lub ST względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami określ
	-

	Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni. 
	5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
	Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 
	Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowopiaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
	-
	o

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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	Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość badań 1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg ST D-04.01.01 [6] 2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4 3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg ST D-08.01.01a [13]; D-08.01.02 [14]; D-08.03.01 [15]; D-08.05.00 [16] 4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub metodą niwelacji) Bieżąca kontrola w 10 punktach dziennej działki roboczej: grubości, spadków i cech konstrukcyjnych w porównaniu z dokumentacją pro-jektową i spec
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
	Ogólne zasady kontroli jakości robót podano „Wymagania ogólne” [5] pkt 6. 
	w ST D-M-00.00.00 

	6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
	Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
	 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
	 wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2,  sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
	6.3. Badania w czasie robót 
	Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2. Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
	Wartości dopuszczalne 
	Wg pktu 5.6; odchyłki od projektowanej grubości 1 cm 
	-
	Przesunięcie od osi projektowanej do 2 cm Odchylenia: +1 cm; -2 cm 
	-

	a) zgodność z dokumentacją projektową Sukcesywnie na każdej działce roboczej b) położenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) Co 100 m i we wszystkich punktach charakterystycznych c) rzędne wysokościowe (pomierzone instrumentem pomiarowym) Co 25 m w osi i przy krawędziach oraz we wszystkich punktach cha-rakterystycznych 
	d) równość w profilu podłużnym łatą czterometrową) Jw. e) równość w przekroju poprzecznym (sprawdzona łatą profilową z po-ziomnicą i pomiarze prześwitu kli-nem cechowanym oraz przymiarem liniowym względnie metodą niwela-cji) Jw. 
	f) spadki poprzeczne (sprawdzone me-todą niwelacji) Jw. g) szerokość nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym) Jw. h) szerokość i głębokość wypełnienia spoin i szczelin (oględziny i pomiar przymiarem liniowym po wykrusze-niu dług. W 20 punktach charakterystycznych dziennej działki roboczej 
	Nierówności do 8 mm Prześwity między łatą a powierzchnią do 8 mm 
	-
	-

	Odchyłki od do-kumentacji pro-jektowej do 0,3% Odchyłki od sze-rokości projekto-wanej do 5 cm Wg pktu 5.7.5 
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	10 cm) i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich ułożenia Kontrola bieżąca 
	Wg dokumenta-cji projektowej lub decyzji Inżyniera 
	-

	6.4. Badania wykonanych robót 
	Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
	Lp. 
	Lp. 
	Lp. 
	Wyszczególnienie badań i pomiarów 
	Sposób sprawdzenia 

	1 
	1 
	Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, krawężników, obrzeży, ścieków 
	Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, plam, deformacji, wy-kruszeń, spoin i szczelin 

	2 
	2 
	Badanie położenia osi nawierzchni w planie 
	Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w punktach charakterystycznych (dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b) 

	3 
	3 
	Rzędne wysokościowe, równość podłużna i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość 
	Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych wartości podanych w tab. 2, lp. od 5c do 5g) 
	-


	4 
	4 
	Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, obrzeżami, ściekami oraz wypełnienie spoin i szczelin 
	Wg pktu 5.5 i 5.7.5 


	7. OBMIAR ROBÓT 
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
	Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” [5] pkt 7. 
	ST D-M-00.00.00 

	7.2. Jednostka obmiarowa 
	Jednostką obmiarową jest m(metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich ST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5. 
	2 

	8. ODBIÓR ROBÓT 
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
	Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” [5] pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
	ST D-M-00.00.00 

	8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
	Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,  ewentualnie wykonanie podbudowy,  ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki,  wykonanie podsypki pod nawierzchnię,  ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
	Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu „Wymagania ogólne” 
	8.2 D-M-00.00.00 

	[5] oraz niniejszej OST. 
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano „Wymagania ogólne” [5] pkt 9. 
	w ST D-M-00.00.00 

	9.2. Cena jednostki obmiarowej 
	Cena wykonania 1 mnawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  oznakowanie robót,  przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,  dostarczenie materiałów i sprzętu,  wykonanie podsypki,  ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
	2 
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	 ułożenie i ubicie kostek,  wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,  pielęgnację nawierzchni,  przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,  odwiezienie sprzętu. 
	Cena wykonania 1 mnawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót towarzyszących (jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych, a których zakres jest określony przez ST wymienione w pktach 5.4 i 5.5. 
	2 

	9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
	Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje:  roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,  prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
	10.1. Normy 
	1. PN-EN 197-1:2002 
	2. PN-EN 1338:2005 3. PN-EN 13242:2004 
	4. PN-EN 1008:2004 
	4. PN-EN 1008:2004 
	Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejściowym można stosować PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka, PNB-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa miner
	-


	10.2. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 
	5. 
	5. 
	5. 
	D-M-00.00.00 
	Wymagania ogólne 

	6. 
	6. 
	D-04.01.0104.03.01 
	Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie 

	7. 
	7. 
	D-04.04.0004.04.03 
	Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

	8. 
	8. 
	D-04.04.04 
	Podbudowa z tłucznia kamiennego 

	9. 
	9. 
	D-04.05.0004.05.04 
	Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw 

	TR
	stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi 

	10. 
	10. 
	D-04.06.01 
	Podbudowa z chudego betonu 

	11. 
	11. 
	D-04.06.01b 
	Podbudowa z betonu cementowego 

	12. 
	12. 
	D-05.03.04a 
	Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego 

	13. 
	13. 
	D-08.01.01a 
	Ustawianie krawężników betonowych 

	14. 
	14. 
	D-08.01.02a 
	Ustawianie krawężników kamiennych 

	15. 
	15. 
	D-08.03.01 
	Betonowe obrzeża chodnikowe 

	16. 
	16. 
	D-08.05.00 
	Ścieki 
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	ST.03.05.00 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 
	ST.03.05.00 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 

	45233140-2 Roboty drogowe 
	Table
	TR
	STWIOR dla inwestycji p.n.: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, NISKOPRĄDOWĄ, WOD-KAN, WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. BUDOWA CIĄGU PIESZO – JEZDNEGO ORAZ NAZIEMNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ ZEWNĘTRZNĄ, WEWETRZNĄ: ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ NA DZIAŁCE NR 1/31, OBR. 70 PODGÓRZE PRZY UL. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO 29 W KRAKOWIE 
	strona 375 


	1. WSTĘP 
	1.1. Przedmiot OST 
	Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych. 
	1.2. Zakres stosowania OST 
	Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 
	Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 
	1.3. Zakres robót objętych OST 
	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem krawężników: 
	 betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej,  betonowych na ławie tłuczniowej lub żwirowej,  betonowych wtopionych na ławie betonowej, żwirowej lub tłuczniowej,  betonowych wtopionych bez ławy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej. 
	1.4. Określenia podstawowe 
	1.4.1. Krawężniki betonowe -prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
	1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
	ST.00.00.00 

	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
	Ogólne wymagania dotyczące robót podano „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
	w ST.00.00.00 

	2. MATERIAŁY 
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
	Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymagania ogólne” pkt 2. 
	ST.00.00.00 

	2.2. Stosowane materiały 
	Materiałami stosowanymi są: 
	 krawężniki betonowe,  piasek na podsypkę i do zapraw,  cement do podsypki i zapraw,  woda,  materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 
	2.3. Krawężniki betonowe -klasyfikacja 
	Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 
	2.3.1. Typy 
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	W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych: U -uliczne, D -drogowe. 
	2.3.2. Rodzaje 
	W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje krawężników betonowych: 
	 prostokątne ścięte -rodzaj „a”,  prostokątne -rodzaj „b”. 
	2.3.3. Odmiany 
	W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się odmiany: 1 -krawężnik betonowy jednowarstwowy, 2 -krawężnik betonowy dwuwarstwowy. 
	2.3.4. Gatunki 
	W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na: 
	 gatunek 1 -G1,  gatunek 2 -G2. Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), jednowarstwowego (1) 
	o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15]. 
	2.4. Krawężniki betonowe -wymagania techniczne 
	2.4.1. Kształt i wymiary 
	Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2. 
	a) 
	a) 
	a) 
	a) 
	krawężnik rodzaju „a” 

	b) krawężnik rodzaju „b” 

	c) 
	c) 
	wpusty na powierzchniach stykowych krawężników 
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	Figure
	Figure
	Rys. 1. Wymiarowanie krawężników 
	Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych 
	Typ krawężnika 
	Typ krawężnika 
	Typ krawężnika 
	Rodzaj krawężnika 
	Wymiary krawężników, l b h 
	cm c 
	d 
	r 

	U 
	U 
	a 
	100 20 30 15 
	min. 3 max. 7 
	min. 12 max. 15 
	1,0 

	TR
	15 
	20 

	D 
	D 
	b 
	100 
	12 
	25 
	-
	-
	1,0 

	TR
	10 
	25 


	Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 
	Rodzaj wymiaru 
	Rodzaj wymiaru 
	Rodzaj wymiaru 
	Dopuszczalna odchyłka, mm Gatunek 1 Gatunek 2 

	l 
	l 
	 8 
	 12 


	Table
	TR
	STWIOR dla inwestycji p.n.: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, NISKOPRĄDOWĄ, WOD-KAN, WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. BUDOWA CIĄGU PIESZO – JEZDNEGO ORAZ NAZIEMNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ ZEWNĘTRZNĄ, WEWETRZNĄ: ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ NA DZIAŁCE NR 1/31, OBR. 70 PODGÓRZE PRZY UL. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO 29 W KRAKOWIE 
	strona 378 


	b, h 
	b, h 
	b, h 
	 3 
	 3 


	2.4.2. 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 [14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
	Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 
	Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń Gatunek 1 Gatunek 2 Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 3 Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieralne), mm niedopuszczalne ograniczających pozostałe powierzchnie: -liczba max 2 2 -długość, mm, max 20 40 -głębokość, mm, max 6 10 
	2.4.3. Składowanie 
	Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
	Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 
	2.4.4. Beton i jego składniki 
	2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników powinna być wykonana z betonu klasy B 30. 
	Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się:  nasiąkliwością, poniżej 4%, 
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	 ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,  mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2]. 
	2.4.4.2. Cement Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg 
	PN-B-19701 [10]. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 
	2.4.4.3. Kruszywo Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5]. Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
	zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 
	2.4.4.4. Woda Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
	2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 
	Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. 
	Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10]. 
	Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
	2.6. Materiały na ławy 
	Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 
	a) 
	a) 
	a) 
	ławy betonowej -beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4, 

	b) 
	b) 
	ławy żwirowej -żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [7], 

	c) 
	c) 
	ławy tłuczniowej -tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [8]. 


	2.7. Masa zalewowa 
	Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej. 
	3. SPRZĘT 
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano „Wymagania ogólne” pkt 3. 
	w ST.00.00.00 

	3.2. 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. TRANSPORT 
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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	Ogólne wymagania dotyczące transportu podano „Wymagania ogólne” pkt 4. 
	w ST.00.00.00 

	4.2. Transport krawężników 
	Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
	Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 
	Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
	4.3. Transport pozostałych materiałów 
	Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 
	Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -przed rozpyleniem. 
	Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
	5. WYKONANIE ROBÓT 
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
	Ogólne zasady wykonania robót podano „Wymagania ogólne” pkt 5. 
	w ST.00.00.00 

	5.2. Wykonanie koryta pod ławy 
	Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
	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. 
	5.3. Wykonanie ław 
	Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
	5.3.1. Ława żwirowa 
	Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta żwirem i zagęszczenie go polewając wodą. 
	Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy wykonywać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy. 
	5.3.2. Ława tłuczniowa Ławy należy wykonywać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem. Tłuczeń należy starannie ubić polewając wodą. Górną powierzchnię ławy tłuczniowej należy wyrównać 
	klińcem i ostatecznie zagęścić. 
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	Przy grubości warstwy tłucznia w ławie wynoszącej powyżej 10 cm należy ławę wykonać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy. 
	5.3.3. Ława betonowa 
	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 [3], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
	5.4. Ustawienie krawężników betonowych 
	5.4.1. 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 [16]. 
	5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej 
	Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na podsypce z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
	5.4.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 
	Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
	5.4.4. 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. 
	6. kontrola jakości robót 
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
	Ogólne zasady kontroli jakości robót podano „Wymagania ogólne” pkt 6. 
	w ST.00.00.00 

	6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
	6.2.1. Badania krawężników 
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	Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
	Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. 
	Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
	6.2.2. Badania pozostałych materiałów 
	Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 
	6.3. Badania w czasie robót 
	6.3.1. 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. 
	6.3.2. Sprawdzenie ław Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
	a) 
	a) 
	a) 
	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) 
	b) 
	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) 
	c) 
	c) 
	Równość górnej powierzchni ław. Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m 

	ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 

	d) 
	d) 
	Zagęszczenie ław. 


	Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. 
	Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy. 
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	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. 
	6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
	a) 
	a) 
	a) 
	dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

	b) 
	b) 
	dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

	c) 
	c) 
	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, 

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


	7. OBMIAR ROBÓT 
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
	Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 7. 
	ST.00.00.00 

	7.2. Jednostka obmiarowa 
	Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 
	8. ODBIÓR ROBÓT 
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
	Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8. 
	ST.00.00.00 

	Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
	8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
	Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
	 wykonanie koryta pod ławę,  wykonanie ławy,  wykonanie podsypki. 
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano „Wymagania ogólne” pkt 9. 
	w ST.00.00.00 

	9.2. Cena jednostki obmiarowej 
	Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 
	 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  wykonanie koryta pod ławę,  ew. wykonanie szalunku, 
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	 wykonanie ławy,  wykonanie podsypki,  ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),  wypełnienie spoin krawężników zaprawą,  ew. zalanie spoin masą zalewową,  zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,  przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
	10. przepisy związane 
	10.1. Normy 
	1. PN-B-06050 2. PN-B-06250 3. PN-B-06251 4. PN-B-06711 5. PN-B-06712 6. PN-B-10021 
	7. PN-B-11111 
	8. PN-B-11112 
	9. PN-B-11113 
	10. PN-B-19701 
	11. PN-B32250 12. BN-88/6731-08 13. BN-74/6771-04 14. BN-80/6775-03/01 
	15. BN-80/6775-03/04 
	16. BN-64/8845-02 
	10.2. Inne dokumenty 
	Roboty ziemne budowlane Beton zwykły Roboty betonowe i żelbetowe Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw Kruszywa mineralne do betonu zwykłego Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
	geometrycznych 
	Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 
	drogowych 
	Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 
	ocena zgodności Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw Cement. Transport i przechowywanie Drogi samochodowe. Masa zalewowa Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
	dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
	wymagania i badania Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 
	Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
	17. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt -Warszawa, 1979 i 1982 r. 
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	1. WSTĘP 
	1.1. Przedmiot ST 
	Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego. 
	1.2. Zakres stosowania ST 
	Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
	1.3. Zakres robót objętych ST 
	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego: 
	1.4. Określenia podstawowe 
	1.4.1. Obrzeża chodnikowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
	1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
	ST D-M-00.00.00 

	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
	Ogólne wymagania dotyczące robót podano „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
	w ST D-M-00.00.00 

	2. MATERIAŁY 
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
	Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania ogólne” pkt 2. 
	ST D-M-00.00.00 

	2.2. Stosowane materiały 
	Materiałami stosowanymi są:  obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],  żwir lub piasek do wykonania ław,  cement wg PN-B-19701 [7],  piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 
	2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe -klasyfikacja 
	W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży:  obrzeże niskie -On,  obrzeże wysokie -Ow. 
	W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża dzieli się na:  gatunek 1 -G1,  gatunek 2 -G2. 
	Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1: obrzeże On -I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 
	2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe -wymagania techniczne 
	2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
	Figure
	Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego Tablica 1. Wymiary obrzeży 
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	TR
	NAZIEMNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ ZEWNĘTRZNĄ, WEWETRZNĄ: 

	TR
	ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ NA DZIAŁCE NR 1/31, 

	TR
	OBR. 70 PODGÓRZE PRZY UL. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO 29 W KRAKOWIE 


	Rodzaj obrzeża 
	Rodzaj obrzeża 
	Rodzaj obrzeża 
	Wymiary obrzeży, cm 1 b 
	h 
	r 

	On 
	On 
	75 6 100 6 
	20 20 
	3 3 

	Ow 
	Ow 
	75 90 100 
	8 8 8 
	30 24 30 
	3 3 3 


	2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 
	Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
	Rodzaj wymiaru 
	Rodzaj wymiaru 
	Rodzaj wymiaru 
	Dopuszczalna odchyłka, Gatunek 1 
	m 
	Gatunek 2 

	l 
	l 
	 8 
	 12 

	b, h 
	b, h 
	 3 
	 3 


	wartości podanych w tablicy 3. 
	wartości podanych w tablicy 3. 
	wartości podanych w tablicy 3. 

	Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
	Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

	TR
	Dopuszczalna wielkość 

	TR
	wad i uszkodzeń 

	TR
	Gatunek 1 
	Gatunek 2 

	Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 
	Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 
	2 
	3 

	Szczerby 
	Szczerby 
	ograniczających powierzchnie górne 
	niedopuszczalne 

	i uszkodzenia 
	i uszkodzenia 
	(ścieralne) 

	krawędzi i naroży 
	krawędzi i naroży 
	ograniczających 
	pozostałe 

	TR
	powierzchnie: 

	TR
	liczba, max 
	2 
	2 

	TR
	długość, mm, max 
	20 
	40 

	TR
	głębokość, mm, max 
	6 
	10 


	Rodzaj wad i uszkodzeń 
	2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży Powierzchnie obrzeży 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 nie powinny przekraczać 
	2.4.4. Składowanie Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków. 
	Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż 
	szerokość obrzeża. 
	szerokość obrzeża. 
	szerokość obrzeża. 

	2.4.5. Beton i jego składniki 
	2.4.5. Beton i jego składniki 

	Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 
	Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 
	i B 30. 

	2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 
	2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 

	Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], 
	Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], 
	a piasek 
	-


	wymaganiom PN-B-11113 [6]. 
	wymaganiom PN-B-11113 [6]. 

	Betonu C12/15 (B15) 
	Betonu C12/15 (B15) 

	3. sprzęt 
	3. sprzęt 

	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 


	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano „Wymagania ogólne” pkt 3. 
	w ST D-M-00.00.00 

	3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 
	Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
	4. transport 
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
	Ogólne wymagania dotyczące transportu podano „Wymagania ogólne” pkt 4. 
	w ST D-M-00.00.00 

	4.2. Transport obrzeży betonowych 
	Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
	Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
	4.3. Transport pozostałych materiałów 
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	Transport pozostałych materiałów podano „Krawężniki betonowe”. 
	w ST D-08.01.01 

	5. wykonanie robót 
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
	Ogólne zasady wykonania robót podano „Wymagania ogólne” pkt 5. 
	w ST D-M-00.00.00 

	5.2. Wykonanie koryta 
	Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
	Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
	5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 
	Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
	5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
	Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
	Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
	Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
	6. kontrola jakości robót 
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
	Ogólne zasady kontroli jakości robót podano „Wymagania ogólne” pkt 6. 
	w ST D-M-00.00.00 

	6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
	Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
	Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 
	Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
	Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
	6.3. Badania w czasie robót 
	W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
	a) 
	a) 
	a) 
	koryta pod podsypkę (ławę) -zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 

	b) 
	b) 
	podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku -zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 

	c) 
	c) 
	ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego -zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych 


	odchyleniach:  linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża,  niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości obrzeża,  wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej 
	spoiny na pełną głębokość. 
	7. obmiar robót 
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
	Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 7. 
	ST D-M-00.00.00 

	7.2. Jednostka obmiarowa 
	Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
	8. ODBIÓR ROBÓT 
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
	Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8. 
	ST D-M-00.00.00 

	Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
	8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
	Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  wykonane koryto, 
	Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  wykonane koryto, 
	 wykonana podsypka. 
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	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano „Wymagania ogólne” pkt 9. 
	w ST D-M-00.00.00 

	9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
	 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
	 dostarczenie materiałów, 
	 wykonanie koryta, 
	 rozścielenie i ubicie podsypki, 
	 ustawienie obrzeża, 
	 wypełnienie spoin, 
	 obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
	 wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
	10. przepisy związane 
	10. przepisy związane 
	10. przepisy związane 

	Normy 
	Normy 

	1. 
	1. 
	PN-B-06050 
	Roboty ziemne budowlane 

	2. 3. 
	2. 3. 
	PN-B-06250 PN-B-06711 
	Beton zwykły Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

	4. 
	4. 
	PN-B-10021 
	Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

	TR
	geometrycznych 

	5. 
	5. 
	PN-B-11111 
	Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

	6. 
	6. 
	PN-B-11113 
	drogowych. Żwir i mieszanka Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

	TR
	drogowych. Piasek 

	7. 
	7. 
	PN-B-19701 
	Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

	TR
	ocena zgodności 

	8. 
	8. 
	BN-80/6775-03/01 
	Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

	TR
	dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

	9. 
	9. 
	BN-80/6775-03/04 
	Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

	TR
	dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i 

	TR
	obrzeża. 
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	USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW 
	ST.03.07.01 
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	1. WSTĘP 
	1.1.Przedmiot ST 
	Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzaków. 
	1.2. Zakres stosowania ST 
	Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
	1.3. Zakres robót objętych ST 
	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem drzew i krzaków, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 
	1.4. Określenia podstawowe 
	Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
	ST D-M-00.00.00 

	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
	Ogólne wymagania dotyczące robót podano „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
	w ST D-M-00.00.00 

	2. MATERIAŁY 
	Nie występują. 
	3. SPRZĘT 
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano „Wymagania ogólne” pkt 3. 
	w ST D-M-00.00.00 

	3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków 
	Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować:  piły mechaniczne,  specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego,  spycharki,  koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew. 
	4. TRANSPORT 
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
	Ogólne wymagania dotyczące transportu podano „Wymagania ogólne” pkt 4. 
	w ST D-M-00.00.00 

	4.2. Transport pni i karpiny 
	Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 
	Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. 
	5. WYKONANIE ROBÓT 
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
	Ogólne zasady wykonania robót podano „Wymagania ogólne” pkt 5. 
	w ST D-M-00.00.00 

	5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków 
	Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 
	Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków. 
	Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez Zamawiającego. 
	Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym, ustalonym przez Inżyniera. 
	W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. 
	W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków podanych w punkcie 5.3. 
	Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 
	5.3. Usunięcie drzew i krzaków 
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	Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za wyjątkiem następujących przypadków: 
	a) 
	a) 
	a) 
	w obrębie nasypów -jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w tym miejscu znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad powierzchnią terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej zasady, wymagającej karczowania pni, nie ma zastosowania, jeżeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu, 

	b) 
	b) 
	w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku pnie powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu. Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Roboty ziemne”. Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstaw
	ST D-02.00.00 



	Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z dużą ostrożnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim gruncie. 
	5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 
	Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami Inżyniera. 
	Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 
	Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. 
	Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części. 
	Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inżyniera, w którym będzie możliwe dalsze spalanie. 
	Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości po spaleniu, za zgodą Inżyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których od
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
	Ogólne zasady kontroli jakości robót podano „Wymagania ogólne” pkt 6. 
	w ST D-M-00.00.00 

	6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków 
	Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST „Roboty ziemne”. 
	D-02.00.00 

	7. OBMIAR ROBÓT 
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
	Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 7. 
	ST D-M-00.00.00 

	7.2. Jednostka obmiarowa 
	Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest:  dla drzew -sztuka,  dla krzaków -hektar. 
	8. ODBIÓR ROBÓT 
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
	Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8. 
	ST D-M-00.00.00 

	8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
	Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
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	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano „Wymagania ogólne” pkt 9. 
	w ST D-M-00.00.00 

	9.2. Cena jednostki obmiarowej 
	Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 
	Cena wykonania robót obejmuje:  wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków,  wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, względnie 
	spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu,  zasypanie dołów,  uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
	10. przepisy związane 
	Nie występują. 
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	ZIELEŃ 
	ST.03.07.02 
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	1. WSTĘP 
	1.1. Przedmiot ST 
	Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni. 
	1.2. Zakres stosowania ST 
	Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. . 
	1.3. Zakres robót objętych ST 
	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:  zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na skarpach,  sadzeniem drzew i krzewów na terenie płaskim i na skarpach, 
	1.4. Określenia podstawowe 
	1.4.1. Ziemia urodzajna -ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
	1.4.2. Materiał roślinny -sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
	1.4.3. Bryła korzeniowa -uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 
	1.4.4. Forma naturalna -forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
	1.4.5. Forma pienna -forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 
	1.4.6. Forma krzewiasta -forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
	1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
	ST D-M-00.00.00 

	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
	Ogólne wymagania dotyczące robót podano „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
	w ST D-M-00.00.00 

	2. MATERIAŁY 
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
	Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M
	-

	„Wymagania ogólne” pkt 2. 
	00.00.00 

	2.2. Ziemia urodzajna 
	Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:  ziemia rodzima -powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,  ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy -nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
	2.3. Ziemia kompostowa 
	Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 
	Kompost fekaliowo-torfowy -wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf użyty jako komponent do wyrobu kompostu -PN-G-98011 [1]. 
	Kompost z kory drzewnej -wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 
	2.4. Materiał roślinny sadzeniowy 
	2.4.1. Drzewa i krzewy 
	Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. 
	Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
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	 pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,  przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,  system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny 
	występować liczne korzenie drobne,  u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,  pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form 
	kulistych,  pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,  przewodnik powinien być praktycznie prosty,  blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny na 
	przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew. 
	Wady niedopuszczalne:  silne uszkodzenia mechaniczne roślin,  odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,  ślady żerowania szkodników,  oznaki chorobowe,  zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,  martwice i pęknięcia kory,  uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,  dwupędowe korony drzew formy piennej,  uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,  złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 
	2.5. Nasiona traw 
	Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
	2.6. Nawozy mineralne 
	Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu -N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
	3. sprzęt 
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano „Wymagania ogólne” pkt 3. 
	w ST D-M-00.00.00 

	3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej 
	Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,  wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,  kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,  sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), a ponadto do pielęgnacji zadrzewień:  pił mechanicznych i ręcznych,  drabin,  podnośników hydraulicznych. 
	4. transport 
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
	Ogólne wymagania dotyczące transportu podano „Wymagania ogólne” pkt 4. 
	w ST D-M-00.00.00 

	4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 
	Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
	W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. 
	Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. 
	4.3. Transport roślin kwietnikowych 
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	Rośliny przygotowane do wysyłki po wyjęciu z ziemi należy przechowywać w miejscach osłoniętych i zacienionych. W przypadku niewysyłania roślin w ciągu kilku godzin od wyjęcia z ziemi, należy je spryskać wodą (pędy roślin pakowanych nie powinny być jednak mokre, aby uniknąć zaparzenia). 
	Rośliny należy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed wstrząsami, uszkodzeniami i wyschnięciem. Przy przesyłaniu na dalsze odległości, rośliny należy przewozić szybkimi środkami transportowymi, zakrytymi. 
	W okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę możliwości dokonywany nocą. 
	5. wykonanie robót 
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
	Ogólne zasady wykonania robót podano „Wymagania ogólne” pkt 5. 
	w ST D-M-00.00.00 

	5.2. Trawniki 
	5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 
	Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:  teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,  przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów 
	lub krawężników o ok. 15 cm -jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),  przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad 
	terenem,  teren powinien być wyrównany i splantowany,  ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami 
	mineralnymi oraz starannie wyrównana,  przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem -kolczatką lub zagrabić,  siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,  okres siania -najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,  na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m, chyba że SST przewiduje 
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	inaczej,  na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m, chyba że SST przewiduje inaczej,  przykrycie nasion -przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,  po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i 
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	stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,  mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST. 
	5.2.2. Pielęgnacja trawników 
	Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:  pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm,  następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym 
	koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
	 ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października), 
	 koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy,  chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 
	Trawniki wymagają nawożenia mineralnego -około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku:  wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,  od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,  ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 
	5.3. Drzewa i krzewy 
	5.3.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów 
	Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące:  pora sadzenia -jesień lub wiosna,  miejsce sadzenia -powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową,  dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i zaprawione 
	ziemią urodzajną,  roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny,  korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
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	 przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik,  korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać,  drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną,  wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa,  palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 
	5.3.2. Pielęgnacja po posadzeniu 
	Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na:  podlewaniu,  odchwaszczaniu,  nawożeniu,  usuwaniu odrostów korzeniowych,  poprawianiu misek,  okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią,  rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek,  wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów,  wymianie zniszczonych palików i wiązadeł,  przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 
	5.3.3. Pielęgnacja istniejących (starszych) drzew i krzewów 
	Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew i krzewów jest cięcie, które powinno uwzględniać cechy poszczególnych gatunków roślin, a mianowicie:  sposób wzrostu,  rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi,  konstrukcję korony. 
	Projektując cięcia zmierzające do usunięcia znacznej części gałęzi lub konarów, należy unikać ich jako jednorazowego zabiegu. Cięcie takie lepiej przeprowadzić stopniowo, przez 2 do 3 lat. W zależności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia: 
	a) 
	a) 
	a) 
	cięcia drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów, przechodniów lub mieszkańców, drzew rosnących na koronie dróg i ulic oraz w pobliżu budynków mieszkalnych. Dla uniknięcia kolizji z pojazdami usuwa się gałęzie zwisające poniżej 4,50 m nad jezdnię dróg i poniżej 2,20 m nad chodnikami; 

	b) 
	b) 
	cięcia krzewów lub gałęzi drzew ograniczających widoczność na skrzyżowaniach dróg; 

	c) 
	c) 
	cięcia drzew i krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi między zmniejszonym systemem korzeniowym a koroną, co może mieć również miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robót ziemnych. Usuwa się wtedy -w zależności od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gałęzi; 

	d) 
	d) 
	cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, powodują niepożądane zagęszczenie, zbyt duże rozmiary krzewu. Zabieg odmładzania można przeprowadzać na krzewach rosnących w warunkach normalnego oświetlenia, z odpowiednim nawożeniem i podlewaniem; 

	e) 
	e) 
	cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez usuwanie gałęzi porażonych przez chorobę lub martwych; 

	f) 
	f) 
	cięcia żywopłotów powinny być intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Cięcie po posadzeniu powinno być możliwie krótkie i wykonywane na każdym krzewie osobno, dopiero w następnych latach po uzyskaniu zagęszczenia pędów, cięcia dokonuje się w określonej płaszczyźnie. Najczęściej stosowane są płaskie cięcia górnej powierzchni żywopłotu. 


	5.3.4. Przesadzanie drzew starszych Konieczność przesadzania drzew starszych (istniejących) wynika najczęściej tam, gdzie prowadzone są roboty modernizacyjne dróg i ulic. 
	Warunki przesadzania drzew starszych powinny być określone w SST i uwzględniać:  gatunek drzewa,  wiek i rozmiary drzewa,  przewidywaną masę drzewa i ziemi tworzącej bryłę korzeniową,  warunki transportu przesadzanych drzew,  warunki pielęgnacji po przesadzeniu. 
	Przesadzanie drzew starszych powinno się zlecać wykwalifikowanej firmie. 
	5.3.5. Pielęgnacja drzew starszych po przesadzeniu Pielęgnacja polega na następujących zabiegach: 
	 uzupełnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczając jednak do nadmiernego nawilgocenia, zwłaszcza na glebach ciężkich (grunty spoiste). Nie stosuje się podlewania w czasie chłodnej i wilgotnej pogody, 
	 uzupełnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczając jednak do nadmiernego nawilgocenia, zwłaszcza na glebach ciężkich (grunty spoiste). Nie stosuje się podlewania w czasie chłodnej i wilgotnej pogody, 
	 ograniczeniu strat wody przez duże drzewa w czasie nagrzewania się pnia i konarów oraz działania wiatrów, poprzez stosowanie owijania pni i konarów (np. papierem lub tkaninami) lub spryskiwania kory pnia i konarów emulsjami (np. emulsje parafinowe, lateksowe), 
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	 układaniu ściółki wokół świeżo przesadzonego drzewa, 
	 usuwaniu chwastów. 
	5.3.6. Zabezpieczenie drzew podczas budowy W czasie trwania budowy lub przebudowy dróg, ulic, placów, parkingów itp. w sąsiedztwie istniejących drzew, następuje pogorszenie warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych drzew. 
	Jeżeli istniejące drzewa nie będą wycinane lub przesadzane, to w SST powinny być określone warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robót. 
	5.4. Kwietniki 
	Wymagania dotyczące założenia i pielęgnacji kwietników są następujące: 
	 gleba przed założeniem kwietników powinna być starannie uprawiona. Jeżeli gleba rodzima jest jałowa i uboga, należy ją wymienić na glebę urodzajną na głębokość od 10 do 25 cm, w zależności od rodzaju sadzonych kwiatów, 
	 ilość roślin, rozstawa ich sadzenia powinna być wskazana w dokumentacji projektowej, 
	 po posadzeniu roślin ziemia musi być wyrównana, rośliny podlane na głębokość sadzenia, 
	 pielęgnacja polega na usuwaniu chwastów, podlewaniu, nawożeniu, usuwaniu przekwitłych kwiatów. 
	6. kontrola jakości robót 
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
	Ogólne zasady kontroli jakości robót podano „Wymagania ogólne” pkt 6. 
	w ST D-M-00.00.00 

	6.2. Trawniki 
	Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
	 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
	 określenia ilości zanieczyszczeń (w m), 
	3

	 pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
	 wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
	 ilości rozrzuconego kompostu, 
	 prawidłowego uwałowania terenu, 
	 zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
	 gęstości zasiewu nasion, 
	 prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
	 okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
	 dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
	 prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
	 obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
	6.3. Drzewa i krzewy 
	Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 
	 wielkości dołków pod drzewka i krzewy, 
	 zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
	 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 
	 materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3], 
	 opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
	 prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew, 
	 odpowiednich terminów sadzenia, 
	 wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
	 wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 
	 zasilania nawozami mineralnymi. Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 
	 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
	 zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją projektową, 
	 wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni, 
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	 prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),  jakości posadzonego materiału. 
	7. OBMIAR ROBÓT 
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
	Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 7. 
	ST D-M-00.00.00 

	7.2. Jednostka obmiarowa 
	Jednostką obmiarową jest:  m(metr kwadratowy) wykonania: trawników i kwietników z roślin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich (oprócz roślin cebulkowych i róż),  szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz roślin cebulkowych i róż na kwietnikach. 
	2 

	8. ODBIÓR ROBÓT 
	Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
	ST D-M-00.00.00 

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano „Wymagania ogólne” pkt 9. 
	w ST D-M-00.00.00 

	9.2. Cena jednostki obmiarowej 
	Cena wykonania 1 mtrawnika obejmuje:  roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, 
	2 

	rozrzucenie kompostu,  zakładanie trawników,  pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 
	Cena wykonania 1 mkwietnika obejmuje:  przygotowanie podłoża (wymiana gleby, dodanie kompostu),  dostarczenie i zasadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją projektową,  zasadzenie materiału roślinnego,  pielęgnację: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, zabezpieczenie na okres zimy. 
	2 

	Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:  roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków,  dostarczenie materiału roślinnego,  pielęgnację posadzonych drzew i krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie. 
	10. przepisy związane 
	1. 
	1. 
	1. 
	PN-G-98011 Torf rolniczy 

	2. 
	2. 
	PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

	3. 
	3. 
	PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

	4. 
	4. 
	PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 

	5. 
	5. 
	BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 

	6. 
	6. 
	BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 
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