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S-00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE  

 
 
 
 
1. Określenie przedmiotu zamówienia. 
 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia. 
Termomodernizacja istniejącego budynku Komisariatu Policji w Bielsku Białej 
przy ul. Zwierzynieckiej 9. Obiekt połoŜony w Bielsku Białej na działce 97/12 przy ul. Zwierzynieckiej 9. 
 
 
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego. 
1) Zamawiąjący - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 
2) Wykonawca - oferent wyłoniony w postępowaniu o zamówienie publiczne 
 
1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia 
 
1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwiązanie funkcjonalno-uŜytkowe 

Budynek jest obiektem wolnostojącym, podpiwniczonym. Składa się on z piwnic, parteru, I piętra oraz II pietra.  
Budynek posiada dwa wejścia od strony zachodniej, trzy wejścia od strony północnej i dwa od strony południowej 

(wejście główne od strony zachodniej).   
Termomodernizacja istniejącego obiektu ma docelowo zmniejszyć straty cieplne oraz zmniejszyć nakłady finansowe na 

ogrzewanie obiektu. 
 

1.3.2. Ogólny zakres robót 
Opracowanie obejmuje roboty ogólnobudowlane, i zagospodarowania terenu dla zadania „Termomodernizacja 

istniejącego budynku  Komisariatu Policji w Bielsku Białej” zgodnie z projektem budowlanym. 
Na terenie objętym opracowaniem przewiduje się remont i termomodernizację ww. budynku.  
Przewiduje się:  

1. Roboty rozbiórkowe, 
2. Wymianę stolarki (demontaŜ okna i drzwi oraz wykonanie w tym drzwi i okna), 
3. Docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką – mokrą systemem Bolix, 
4. Docieplenie dachu, 
5. DemontaŜ istniejących rynien i rur spustowych oraz montaŜ nowych, 
6. DemontaŜ istniejących krat w oknach, 
7. Remont istniejących daszków nad drzwiami wejściowymi, 
8. Remont istniejących schodów przy wejściu do budynku i wykonanie zadaszenia, 
9. Wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku. 

 
 
1.3.3. Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach i obiektach 
Zakres robót przewidziany do wykonania określają szczegółowe specyfikacje techniczne. 
 
1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawą do realizacji robót. 
 
1.4.1. Spis materiałów projektowych: 

 
• Projekt budowlany termomodernizacji istniejącego budynku Komisariatu Policji w Bielsku Białej  
• Przedmiar robót 
 
 

1.4.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
 
• Ogólna specyfikacja techniczna 
S-00.00.00 Wymagania ogólne 
 
• Szczegółowe specyfikacje techniczne: 
S-01.00.00 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe 
S-02.00.00 Roboty ziemne 
S-03.00.00 Elementy murowe 
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S-04.00.00 Tynki zwykłe 
S-05.00.00 Docieplenie ścian 
S-06.00.00 Docieplenie dachu 
S-07.00.00 Wymiana stolarki 
S-08.00.00 Roboty malarskie 
S-09.00.00 Elementy betonowe i Ŝelbetowe 
S-10.00.00 Zbrojenie 
S-11.00.00 Okładziny z płytek ceramicznych 
S-12.00.00 Roboty dekarskie 
S-13.00.00         Opaska odwadniająca 

 
1.4.3. Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji (na ogól pozostają do wglądu 

zamawiającego).  
- Projekt budowlany – Projekt termomodernizacji istniejącego budynku  Komisariatu Policji w Bielsku Białej. 
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.  
 
1.4.4.   Zgodność robót z dokumentacją techniczną. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty 
ściśle według otrzymanej dokumentacji projektowej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaŜe się, Ŝe dokumentacja projektowa 
dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoŜy je 
w czterech kopiach do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.  
 
1.4.5. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazaneprzez Inwestora Wykonawcy 
stanowią część zlecenia, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązująca 
kolejność ich waŜności: 

1. Dokumentacja projektowa 
2. Specyfikacje techniczne 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
 

1.5. Definicje i skróty 
Inwestor, Zamawiający – Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. 
Wykonawca – oferent, który wygrał postępowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie. 
Zadanie – Termomodernizacja istniejącego budynku II Komisariatu Policji w Bielsku Białej. 
Kontrakt – umowa o wykonanie robót budowlanych na zadaniu, Termomodernizacja istniejącego budynku II Komisariatu Policji 
w Bielsku Białej, zawarta pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 
Projekt budowlany – dokumentacja budowy zatwierdzona decyzją o pozwoleniu na budowę i opatrzona pieczęciami.  
Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy 
dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 
Roboty budowlane, Roboty – naleŜy przez to rozumieć Termomodernizację budynku II Komisariatu Policji w Bielsku Białej. 
Prace towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do robót tymczasowych, w tym 
inwentaryzacja powykonawcza. 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy. 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie.  
Wyrób budowlany – 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 uŜytkową. 
Certyfikat – oznaczenie wyrobu budowlanego na znak bezpieczeństwa, wykazujące, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji. 
Deklaracja – deklaracja zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów nie objętych 
certyfikacją.  
Droga tymczasowa (montaŜowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty 
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania robotami i występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
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Rejestr obmiarów (ksiąŜka obmiarów) – akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ksiąŜka z ponumerowanymi 
stronami, słuŜąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak równieŜ róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, 
zgodnie z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.  
Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, tolerancjami jeśli granice tolerancji 
nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego w formie pisemnej lub ustnej dotyczącej sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
Autor Projektu, Projektant  – osoba będąca autorem dokumentacji projektowej, sprawująca nadzór autorski. 
Część obiektu (etap wykonania) – część obiektu budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-
uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Grupa, klasa, kategoria – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z 5.11.2002 r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. U. 340 z 16.12.2002 r. z późn. zm.). 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz 
uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 
budową zadania. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, 
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu.  
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, 
określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących 
ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równieŜ składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego.  
Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie 
mają spełniać roboty budowlane.  
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich 
badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
Normy (normy europejskie) – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie 
z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, 
ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowych opis oraz wskazanie szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych. 
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar robót) w kolejności technologicznej ich wykonania 
Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów 
jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na 
potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego i słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. 
Zarządzający realizacją umowy - naleŜy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną 
określoną w istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną przez 
zamawiającego, upowaŜnioną do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie. 
 
ST   -     ogólna specyfikacja techniczna 
SST -     szczegółowa specyfikacja techniczna 
ZRU -     zarządzający realizacją umowy 
 
2. Prowadzenie robót 
 
2.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

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 Inwestorskiego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, zostaną poprawione przez Wykonawcę na 
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własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze 
godzin pracy, który, w razie potrzeby będzie słuŜył pomocą Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i 
rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania załoŜonej przez geodetę będzie 
zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną 
one załoŜone ponownie na jego koszt, równieŜ w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w 
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów naleŜy do obowiązków Wykonawcy i uwaŜa się, Ŝe ich 
koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
takŜe w normach i warunkach wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną 
kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez 
niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
 
2.2. Teren budowy.  

 
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy. 
Działka nr ewid. gr. 414/24 połoŜona w Bielsku Białej zabudowana jest budynkiem II Komisariatu Policji.  Jest to obiekt 
czterokondygnacyjny, podpiwniczony. Działka uzbrojona jest w energię elektryczną z przyłącza energetyczne zasilanego z linii 
NN, w przyłącze wodociągowe zasilane z wodociągu miejskiego oraz kanalizację sanitarną do sieci miejskiej. Dojazd z drogi 
publicznej – ulica Kamińskiego. 
 
2.2.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych warunkach 
kontraktu. 
W czasie przekazania terenu Zamawiający przekazuje Wykonawcy:  
1) dokumentację techniczną określoną w pkt 1.4. 
2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 
3) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez Zamawiającego dla 

umoŜliwienia prowadzenia robót 
 
2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposaŜenia uŜytych do 
realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą 
utrzymane w sposób satysfakcjonujący Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moŜe wstrzymać 
realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe itp. w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca będzie takŜe odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych 
znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych uŜytkowników terenu w sposób 
ustalony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, tablice podające informacje o zawartym Kontrakcie zgodnie z rozporządzeniem z dnia 15 grudnia 1995 
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
2.2.4. Ochrona własności prywatnej, publicznej oraz urządzeń. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych oraz urządzeń znajdujących się w 
obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, kable itp. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, 
które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
Zamawiającego. Wykonawca spowoduje Ŝeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed 
uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy. W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, 
Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca 
natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kaŜdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i 
będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej moŜliwej pomocy, która moŜe być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i 
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 
 
2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach 
prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował 
wszystkie sensowne kroki Ŝeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 
budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników spowodowanych jego działalnością. 
 
2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Zapewni wyposaŜenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposaŜenie i odzieŜ wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia 
personelu zatrudnionego na placu budowy. UwaŜa się, Ŝe koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyŜej przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 
przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpoŜarowymi, w 
bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. UŜycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska oraz 
materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyŜszych niŜ zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być uŜyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie 
urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, Ŝe będą spełnione 
wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed uŜyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 
2.2.7. Zgodność Robót z Projektem Budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi (ST). 
Projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią 
część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Projekcie budowlanym, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Autora Projektu, którzy po konsultacji dokonają 
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Projektem Budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi. 
Dane określone w Projekcie Budowlanym i Specyfikacjach  Technicznych będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Projektem Budowlanym 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
2.2.8. Ochrona przeciwpoŜarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel Wykonawcy. 
 
2.2.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza się 
uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte 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 uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają 
tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
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2.3. Podstawowe zasady BHP prowadzenia robót budowlanych. 
 
2.3.1. Wprowadzenie. 
 Podstawowym warunkiem przystąpienia do realizacji prac w obiekcie budowlanym jest zapewnienie bezpieczeństwa 
wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, których naleŜy przestrzegać podczas prowadzenia robót 
budowlanych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 ), które zostało wydane na podstawie 
art. 237 §2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) i stanowi wykonanie 
dyspozycji tego przepisu. RównieŜ aktem wykonawczym do art. 237 §2 Kodeks pracy jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki 
z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263). 
 
2.3.2. Zagospodarowanie terenu budowy 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych naleŜy dokonać zagospodarowania terenu budowy, co najmniej w zakresie: 
1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 
2) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych;  
3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", a takŜe odprowadzania lub utylizacji ścieków; 
4) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych; 
5) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;  
6) zapewnienia właściwej wentylacji; 
7) zapewnienia łączności telefonicznej; 
8) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

Teren budowy lub robót naleŜy ogrodzić albo w inny sposób uniemoŜliwić wejście osobom nieupowaŜnionym. 
Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagroŜenia dla ludzi. JeŜeli ogrodzenie terenu budowy 
lub robót nie jest moŜliwe, naleŜy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić 
stały nadzór. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m. 

Dla pojazdów uŜywanych w trakcie wykonywania robót budowlanych naleŜy wyznaczyć miejsca postojowe na terenie 
budowy. 

Na terenie budowy szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić co 
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niŜ: 
1) dla wózków szynowych - 4%; 
2) dla wózków bezszynowych - 5%;  
3) dla taczek - 10%. 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyŜej 1 m, zabezpiecza się 
balustradą, która powinna się składać z deski krawęŜnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na 
wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń między deską krawęŜnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający 
pracowników przed upadkiem z wysokości. W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczanie poręczy 
ochronnej na wysokości 1 m. 

Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia cięŜarów, nie powinny mieć spadków większych niŜ 10%. 
Przejścia o pochyleniu większym niŜ 15% naleŜy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niŜ 
0,4 m lub w schody o szerokości nie mniejszej niŜ 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem, o którym mowa w § 
15 ust. 2. 

Wyjścia z magazynów oraz przejścia między budynkami wychodzące na drogi zabezpiecza się poręczami ochronnymi 
umieszczonymi na wysokości 1,1 m lub w inny sposób, w szczególności labiryntami. 

Wszystkie przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 
Przed skrzyŜowaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odległości nie mniejszej niŜ 15 m 

ustawia się oznakowane bramki, oświetlone w warunkach ograniczonej widoczności, wyznaczające dopuszczalne gabaryty 
przejeŜdŜających pojazdów. 

Teren budowy musi zostać wyposaŜony w niezbędny sprzęt do gaszenia poŜaru oraz w zaleŜności od potrzeb, w 
system sygnalizacji poŜarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystania pomieszczeń, 
wyposaŜenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej 
z liczby zagroŜonych osób. 

Tablicę informacyjną naleŜy umieścić w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na 
wysokości nie mniejszej niŜ 2 m. Tablica informacyjna powinna mieć kształt prostokąta o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na 
tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru Ŝółtego, literami i cyframi koloru 
czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm. 

Tablica informacyjna powinna zawierać: 
1) określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót, 
2) numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego, 
3) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora, 
4) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych, 
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5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:  
a) Kierownika Budowy, 
b) kierowników robót, 
c) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,  
d) projektantów, 

6) numery telefonów alarmowych policji, straŜy poŜarnej, pogotowia, 
7) numer telefonu okręgowego inspektora pracy. 

Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia umieszcza się na terenie budowy, w 
sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem. 

Ogłoszenie takie powinno zawierać: 
1) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych, 
2) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach, 
3) informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Strefę niebezpieczną (miejsce na terenie budowy, w którym występują zagroŜenia dla zdrowia i Ŝycia ludzi) naleŜy 
ogrodzić i oznakować w sposób uniemoŜliwiający dostęp osobom postronnym, a wszelkie przejścia, przejazdy i stanowiska 
pracy w strefie niebezpiecznej muszą zostać zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na 
wysokości nie mniejszej niŜ 2,4 m nad terenem w najniŜszym miejscu i być nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła 
zagroŜenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. W miejscach przejść i 
przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna wynosić co najmniej o 0,5 m więcej z kaŜdej strony niŜ szerokość przejścia 
lub przejazdu.  

Daszków ochronnych nie wolno uŜywać jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu czy materiałów. 
JeŜeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagroŜenie spadania z wysokości przedmiotów, naleŜy ją ogrodzić balustradami, 

które powinny się składać z deski krawęŜnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. 
Wolną przestrzeń między deską krawęŜnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem 
z wysokości. 

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagroŜenie spadania z wysokości przedmiotów, w wymiarze liniowym liczonym 
od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie moŜe wynosić mniej niŜ 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, ale nie 
mniej niŜ 6 m. Strefa taka moŜe być zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwiązań technicznych lub 
organizacyjnych, zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów. 
 
2.3.3. Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie budowy. 
 Miejsce do składowania materiałów i wyrobów terenie budowy naleŜy utwardzić i odwodnić. 
 Doły na wapno gaszone powinny mieć umocnione ściany i być zabezpieczone balustradami ochronnymi składającymi 
się z deski krawęŜnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolna przestrzeń między 
deską krawęŜnikową a poręczą musi zostać wypełniona w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 
Balustrady takie umieszcza się w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od krawędzi dołu. Odpady naleŜy usuwać w sposób 
ograniczający ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpadów naleŜy wygrodzić i oznakować. 

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych, naleŜy zamieścić o tym 
informację na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne naleŜy 
przechowywać i przemieszczać na terenie budowy w opakowaniach producenta. 

W pomieszczeniach magazynowych naleŜy umieścić tablice określające dopuszczalne obciąŜenie regałów 
magazynowych, a takŜe dopuszczalne obciąŜenie powierzchni stropu. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń 
technicznych muszą zostać wykonane w sposób wykluczający moŜliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 
składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu. 

Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niŜ 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości 
tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyŜowo do wysokości nieprzekraczającej 10 warstw. 

Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niŜ: 
1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań;  
2) 5 m - od stałego stanowiska pracy. 

Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze 
stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy uŜyciu drabiny lub schodni. 
Podczas załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się 
kierowca (kabina samochodowa) jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest zobowiązany opuścić 
kabinę. 
 
2.3.4. Wymagania dotyczące miejsc pracy - warunki socjalne i higieniczne. 
 W pomieszczeniach zamkniętych naleŜy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa pracy. 
Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeŜego powietrza. Wentylacja nie moŜe powodować przeciągów, 
wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. 
 Osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być naraŜone na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub 
niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natęŜeniach i 
stęŜeniach przekraczających wartości dopuszczalne. JeŜeli osoby są zobowiązane wejść do strefy, w której atmosfera moŜe 
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zawierać substancje wybuchowe, palne lub toksyczne albo szkodliwe, to atmosfera tej strefy powinna być monitorowana za 
pomocą czujników alarmujących o stanach niebezpiecznych, a takŜe powinny być podjęte odpowiednie środki zapobiegające 
zagroŜeniom. W przestrzeniach zamkniętych, w których atmosfera charakteryzuje się niewystarczającą zawartością tlenu lub 
występują czynniki o stęŜeniach nieprzekraczających wartości dopuszczalnych, osoba wykonująca zadanie powinna być 
obserwowana i asekurowana, w celu zapewnienia natychmiastowej ewakuacji i skutecznej pomocy. 
 Miejsca wykonania robót, drogi na terenie budowy, dojścia i dojazdy w czasie wykonywania robót powinny być 
dostatecznie oświetlone. śurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny mieć oświetlenie pozycyjne. 
Punkty świetlne rozmieszcza się w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji 
ruchu na terenie budowy. Słupy z punktami świetlnymi na drogach znajdujących się na terenie budowy naleŜy rozmieścić wzdłuŜ 
dróg i na ich skrzyŜowaniach. Na łukach dróg, przy jednostronnym oświetleniu, słupy naleŜy ustawiać po zewnętrznej stronie 
łuku. JeŜeli światło naturalne jest niewystarczające do wykonywania robót oraz w porze nocnej, naleŜy stosować oświetlenie 
sztuczne. W razie konieczności mogą być stosowane przenośne źródła światła sztucznego. 
 Sztuczne źródła światła nie mogą powodować:  
1) wydłuŜonych cieni; 
2) olśnienia wzroku; 
3) zmiany barwy znaków lub zakłóceń odbioru i postrzegania sygnałów oraz znaków stosowanych w transporcie; 
4) zjawisk stroboskopowych. 
 Drogi ewakuacyjne oraz występujące na nich drzwi i bramy muszą zostać oznakowane znakami bezpieczeństwa. W 
bezpośrednim sąsiedztwie bram dla ruchu kołowego powinny znajdować się furtki, które naleŜy oznakować w sposób widoczny. 
 Drzwi i bramy zamykane i otwierane automatycznie powinny posiadać dodatkowe mechanizmy do ręcznego otwierania 
na wypadek przerwy w dopływie energii elektrycznej. 
 Mechanizmy napędowe schodów ruchomych i podnośników powinny być obudowane i niedostępne dla osób 
nieupowaŜnionych. Schody ruchome i pochylnie powinny być wyposaŜone w łatwo rozpoznawalne i łatwo dostępne urządzenia 
do ich zatrzymania. 
 W czasie układania posadzek i wykładzin podłogowych lub ściennych w pomieszczeniach z zastosowaniem mas 
palnych lub zawierających palne rozpuszczalniki o właściwościach wybuchowych oraz w czasie pokrywania podłóg lakierem lub 
innymi materiałami o podobnych właściwościach wybuchowych, naleŜy na czas wykonywania robót i wyparowania 
rozpuszczalników: 
1) usunąć otwarte źródła ognia na odległość co najmniej 30 m od tych pomieszczeń;  
2) zapewnić skuteczną wentylację; 
3) uŜywać obuwia nie powodującego iskrzenia; 
4) nie stosować narzędzi wykonanych z materiałów iskrzących. 
 Obróbka kamieni na terenie budowy powinna być dokonywana w ogrodzonym miejscu, bez dostępu osób postronnych. 
Stanowiska pracy do obróbki kamieni oddalone od siebie o mniej niŜ 3 m zabezpiecza się ekranami o wysokości co najmniej 2 
m. W pomieszczeniu, w którym w czasie wykonywania obróbki elementów występuje wydzielanie się pyłu naleŜy zainstalować 
na stanowisku roboczym wentylację z miejscowym wyciągiem powietrza. W czasie stosowania spręŜonego powietrza do obróbki 
płaszczyzn kamienia pracownicy są zobowiązani uŜywać środków ochrony indywidualnej.  Przy ręcznej lub mechanicznej 
obróbce elementów kamiennych pracownicy są zobowiązani uŜywać środków ochrony indywidualnej, takich jak: gogle lub 
przyłbice ochronne, kaski, rękawice wzmocnione skórą oraz obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 
 Na terenie budowy naleŜy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni na odzieŜ roboczą i ochronną, umywalni, jadalni, 
suszarni i ustępów. Szafki na odzieŜ muszą być dwudzielne, zapewniające moŜliwość przechowywania oddzielnie odzieŜy 
roboczej i własnej. JeŜeli na budowie roboty budowlane wykonuje więcej niŜ 20 pracujących, to szatnia i jadalnia muszą zostać 
urządzone w oddzielnych pomieszczeniach. JeŜeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne jest korzystanie przez 
wykonujących roboty budowlane z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych inwestora. 
Ławki w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych powinny być trwale przytwierdzone do podłoŜa. Palenie tytoniu na terenie 
budowy moŜe się odbywać wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu 
(palarni). 
 
2.3.5. Rusztowania i ruchome podesty robocze. 
 Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane i uŜytkowane zgodnie z dokumentacją producenta 
albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montaŜu i demontaŜu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów 
roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia. UŜytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru 
przez Kierownika Budowy lub uprawnioną osobę. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w 
protokole odbioru technicznego. Wpis określa w szczególności: 
1) uŜytkownika rusztowania;  
2) przeznaczenie rusztowania; 
3) wykonawcę montaŜu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; 
4) dopuszczalne obciąŜenia pomostów i konstrukcji rusztowania; 
5) datę przekazania rusztowania do uŜytkowania;  
6) oporność uziomu; 
7) terminy kolejnych przeglądów rusztowania. 
 Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca:  
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1) wykonawcę montaŜu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz 
numeru telefonu; 
2) dopuszczalne obciąŜenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego. 
 Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:  
1) mieć pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej 
ilości materiałów;  
2) mieć stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciąŜeń;  
3) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy; 
4) zapewniać moŜliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku;  
5) mieć poręcz ochronną;  
6) mieć piony komunikacyjne; odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie 
powinna być większa niŜ 20 m, a między pionami nie większa niŜ 40 m.  
 Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej naleŜy określić w projekcie rusztowania lub 
dokumentacji producenta. Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie moŜe być mniejsza niŜ 2,5 kN. Udźwig 
urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moŜe przekraczać 1,5 kN. 
Konstrukcja rusztowania nie moŜe wystawać poza najwyŜej połoŜoną linię kotew więcej niŜ 3 m, a pomost roboczy umieszcza 
się nie wyŜej niŜ 1,5 m ponad tą linią. W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m naleŜy stosować balustrady 
od strony tej ściany. 
 Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i mieć instalację piorunochronną. Natomiast 
usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organów nadzorujących te ciągi oraz 
zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa. 
 Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, 
oprócz standardowych wymagań, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych, których stosowanie nie 
zwalnia jednak z obowiązku stosowania balustrad. 
 Osoby dokonujące montaŜu i demontaŜu rusztowań są zobowiązane do stosowania urządzeń zabezpieczających 
przed upadkiem z wysokości. Przed montaŜem lub demontaŜem rusztowań naleŜy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. 
MontaŜ, eksploatacja i demontaŜ rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych, usytuowanych w sąsiedztwie napowietrznych 
linii elektroenergetycznych, są dopuszczalne, jeŜeli linie znajdują się poza strefą niebezpieczną. W innym przypadku, przed 
rozpoczęciem robót, napięcie w liniach napowietrznych powinno być wyłączone. MontaŜ, eksploatacja i demontaŜ rusztowań i 
ruchomych podestów roboczych są zabronione: 
1) jeŜeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność; 
2) w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi; 
3) w czasie burzy lub wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s. 
 Zabronione jest pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów roboczych po 
zakończeniu pracy. RównieŜ zabronione jest zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i ruchomych podestów 
roboczych. 
 Wchodzenie na pomost i schodzenie z niego ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jeŜeli pomost znajduje się 
w najniŜszym połoŜeniu lub w połoŜeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposaŜony w zabezpieczenia zgodnie z 
instrukcją producenta. 
 Przepisy określają równieŜ zachowanie się na ruchomym podeście. Zabronione jest wykonywanie gwałtownych 
ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie wyrobów, materiałów i narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu 
roboczego oraz opieranie się o ścianę obiektu budowlanego przez osoby znajdujące się na podeście. RównieŜ łączenie ze sobą 
dwóch sąsiednich ruchomych podestów roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi są zabronione. 
 Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być kaŜdorazowo sprawdzane przez Kierownika Budowy lub 
uprawnioną osobę po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagroŜenie dla 
bezpieczeństwa wykonania prac i po przerwach roboczych dłuŜszych niŜ 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niŜ raz w miesiącu. 

W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niŜ 10 m/s pracę na ruchomym podeście roboczym naleŜy 
przerwać, a pomost podestu opuścić do najniŜszego połoŜenia i zabezpieczyć przed jego przemieszczaniem. W przypadku 
braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuŜszy okres znajdujący się w górze pomost ruchomego podestu roboczego naleŜy 
opuścić za pomocą urządzenia ręcznego. Naprawa ruchomych podestów roboczych moŜe być dokonywana wyłącznie w ich 
najniŜszym połoŜeniu. Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku, gdy przebywają na nich ludzie, jest zabronione. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. 

 
2.5. Dokumenty budowy. 
 
2.5.1. Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieŜąco, 
zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy aŜ 
do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieŜąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa 
ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
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KaŜdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać datę wpisu, nazwisko i stanowisko wpisującego oraz podpis 
osoby która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, 
nie pozostawiając pustych miejsc między nimi, w sposób uniemoŜliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, 
oznaczane i datowane zarówno przez Wykonawcę jak i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:  
- data przejęcia przez Wykonawcę placu budowy, 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, 
- zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentów wymaganych w pkt 2.3.1. przygotowanych przez 

Wykonawcę, 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;  
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 
- komentarze i instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego,  
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót zamiennych, 
- wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy, 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich ograniczenia lub 

spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych, 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, szczególnie w odniesieniu do wytyczania 

obiektów w terenie, 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i 

pobrane, 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone, 
- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawcę powinny być na 
bieŜąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub 
się do nich odnosi. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest takŜe zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat kaŜdego zapisu 
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 
2.5.2 KsiąŜka obmiaru robót 

KsiąŜka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp kaŜdego elementu realizowanych 
robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieŜąco i zapisywane do ksiąŜki obmiaru robót, wykorzystując opis 
pozycji i jednostki uŜyte w przedstawionym przez Wykonawcę kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do umowy. 
 
2.5.3 Inne istotne dokumenty budowy. 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1. i 2.4.2., do dokumentów budowy naleŜą równieŜ: 
a) dokumenty wchodzące w skład kontraktu, 
b) pozwolenie na budowę, 
c) protokół przekazania placu budowy Wykonawcy, 
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy oraz porozumienia cywilno-prawne, 
e) instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie, 
f) protokoły odbioru robót,  
g) opinie ekspertów i konsultantów,  
h) korespondencja dotycząca budowy. 
 

2.5.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. 

Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie 
dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz upowaŜnionych przedstawicieli 
pozostałych uczestników procesu inwestycyjnego w dowolnym czasie i na kaŜde Ŝądanie. 
2.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy. 
 
2.6.1. Informacje ogólne. 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego następujących dokumentów:  
a) rysunki robocze, 
b) aktualizację harmonogramu robót i finansowania, 
c) dokumentację powykonawczą, 
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d) instrukcję eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby moŜna było ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi 

w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz 
procedur złoŜonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd 
koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 
 
2.6.2. Rysunki robocze. 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyda polecenie przedłoŜenia 
wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, uŜywane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych 
dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sprawdza 
rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w Ŝadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z 
odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zajmie się przedłoŜonymi materiałami moŜliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaŜe 
je Wykonawcy w terminie przewidzianym w kontrakcie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania 
dokumentów nie powoduje przedłuŜenia terminów określonych w umowie. 

Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich 
dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy uŜyciu 
standardowej kserokopiarki, wykonawca złoŜy trzy (3) kopie dokumentów oraz dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. 
Rysunki robocze będą przedkładane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w odpowiednim terminie tak, by zapewnić 
mu nie mniej niŜ 20 dni roboczych na ich przeanalizowanie. 

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzaleŜnych ze sobą, naleŜy koordynować w taki sposób, 
aby Inspektor Nadzoru Inwestorskiego otrzymał wszystkie rysunki na czas, tak, Ŝeby mógł poza przeanalizowaniem 
poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym 
dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Składanym dokumentom kaŜdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 
1) nazwę inwestycji, 
2) numer umowy, 
3) ilość egzemplarzy kaŜdego składanego dokumentu, 
4) tytuł dokumentu, 
5) numer dokumentu lub rysunku, 
6) określenie, jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, 
7) numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element, 
8) datę przekazania. 

O ile Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez Wykonawcę, który 
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, Ŝe sprawdził on 
(Wykonawca) je i zatwierdził oraz, Ŝe roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami kontraktu i zostały sprawdzone pod 
względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w uzasadnionych 
przypadkach, moŜe wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
 
2.6.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania. 

MoŜliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montaŜowych, kolejność robót oraz sposoby 
realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w kontrakcie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. 
Wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z 
wymaganiami kontraktu. Harmonogram ten w miarę postępu robót moŜe być aktualizowany przez Wykonawcę i zaczyna 
obowiązywać po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2.6.4. Dokumentacja powykonawcza. 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, 
urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te naleŜy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych.  

Wykonawca winien przedkładać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego aktualizowane na bieŜąco rysunki 
powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny 
zestaw rysunków zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 
2.6.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i 
konserwacji dla kaŜdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną 
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy, zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia 
urządzenia lub systemu. Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla Wykonawcy za wykonane 
roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w 
dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych, następujących po 
zawiadomieniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o stwierdzonych brakach. 
KaŜda instrukcja powinna zawierać następujące informacje: 
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1) stronę tytułową zawierającą: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia; 
2) spis treści; 
3) informacje katalogowe o producencie (nazwa firmy, kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy); 
4) gwarancje producenta; 
5) wykresy i ilustracje; 
6) szczegółowy opis funkcji kaŜdego głównego elementu składowego układu; 
7) dane o osiągach i wielkości nominalne; 
8) instrukcje instalacyjne; 
9) procedurę rozruchu; 
10) właściwą regulację; 
11) procedury testowania; 
12) zasady eksploatacji; 
13) instrukcję wyłączania z eksploatacji; 
14) instrukcję postępowania awaryjnego i usuwania usterek; 
15) środki ostroŜności; 
16) instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy (winny zawierać szczegółowe rysunki montaŜowe z numerami części, wykazami 

części, procedurą dotyczącą zamawiania części zamiennych oraz kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej 
niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń); 

17) instrukcje odnośnie smarowania (z wykazem punktów, które naleŜy smarować lub oliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i 
zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania); 

18) wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliŜszego przedstawiciela producenta; 
19) wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych; 
20) schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń (w tym układów sterujących i oświetleniowych). 
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych. 
 
3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.  

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego reprezentuje interesy 
Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.  

Zgodnie z umową, Wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej na 
zaplecze budowy, zorganizować Zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
 
4. Materiały i urządzenia. 
 
4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń. 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed 
uŜyciem kaŜdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca przedłoŜy szczegółową informację o 
źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do 
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, 
Ŝe wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 
atestów i/lub wykonywania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla kaŜdej dostawy, Ŝeby udowodnić, Ŝe nadal 
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, 
które zostały wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma obowiązek 
dostarczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 
eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za 
ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, Ŝe uŜyte materiały i 
urządzenia pochodzą z krajów naleŜących do Unii Europejskiej. 
 
4.2. Kontrola materiałów i urządzeń. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moŜe okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, Ŝeby 
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest 
upowaŜniony do pobierania i badania próbek materiału, Ŝeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą 
podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest równieŜ upowaŜniony do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.  
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca ma 
obowiązek spełniać następujące warunki:  
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a) w trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez 
Wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane 
materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
 

4.3. Atesty materiałów i urządzeń. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, kaŜda partia 

dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez 
Wykonawcę badań jakości materiałów, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest 
producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - waŜną legalizację, mogą być badane przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do uŜycia 
materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do 
wbudowania. 
 
4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy. 

Materiały uznane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niŜ te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych 
materiałów moŜe być odpowiednio skorygowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. KaŜdy rodzaj robót wykonywanych z 
uŜyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, będzie 
wykonywany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, Ŝe te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane 
jako wadliwe i niezapłacone. 
 
4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, Ŝeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili 
wbudowania lub montaŜu. Muszą one w kaŜdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, aŜ do chwili, kiedy zostaną uŜyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez 
Wykonawcę. Zapewni on, Ŝe tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 
 
4.6. Stosowanie materiałów zamiennych. 

Jeśli Wykonawca zamierza uŜyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niŜ 
przewidziane w dokumentacji budowlanej lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze 
przynajmniej Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na 3 tygodnie przed ich uŜyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie 
materiału lub urządzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 
urządzenia nie moŜe być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
5. Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie 
zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Tam gdzie 
jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania. 

JeŜeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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6. Transport. 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać prowadzenie 

robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz 
wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom umowy będą usunięte z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
7. Kontrola jakości robót. 
 
7.1. Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem 
zapewnienia jakości omówionym w pkt 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 
wykonania robót. 

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest zobowiązany 
prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego umowy i świadectwa stwierdzające, Ŝe wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
7.2 Pobieranie próbek. 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie 
Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
7.3 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować moŜna wytyczne 
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 
inspekcji. Będzie on przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą na 
tyle powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzyma uŜycie do 
robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu 
przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, równieŜ przez niego zaaprobowanych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Dla celów kontroli jakości i 
zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc.  

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność wykonanych robót i uŜytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na 
podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wyników badań. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moŜe pobierać próbki i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci 
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niezaleŜnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
Wykonawcę. 
 
8. Obmiary robót. 
 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. 
Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 
przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki 
obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej 
instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone 
poziomo (w rzucie) wzdłuŜ linii osiowej. JeŜeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają 
tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone 
wagowo, będą wyraŜone w tonach lub kilogramach. 
 
8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez 
Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
8.3. Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu dokonywania 
odbiorów częściowych poszczególnych elementów lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Obmiary będą takŜe przeprowadzone przed końcowym odbiorem robót, a 
takŜe w przypadku wystąpienia dłuŜszej przerwy robotach lub zmiany Wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu lecz przed 
zakryciem. 
 
9. Odbiory robót i podstawy płatności. 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa kontrakt. Wypłata płatności następuje, w terminie 
określonym w kontrakcie, po przedłoŜeniu Zamawiającemu faktury wraz z protokołem odbioru zafakturowanych robót, 
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
 
10. Przepisy związane. 
 
10.1. Normy i normatywy. 

Wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
W przypadku braku uregulowań normowych i normatywnych w Ogólnej Specyfikacji Technicznej oraz Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych zastosowanie mają Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych 
(WTWO). 
 
10.2. Przepisy prawne. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i 
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
NajwaŜniejsze z nich to: 

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.); 
2. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177); 
3. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881); 
4. Ustawa z dnia24.08.1991 r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229); 
5. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.); 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779); 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych 

upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780); 
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8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.04.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650); 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401); 

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

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, 
montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spełnianie 

wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych i opatentowanych urządzeń lub metod. Wykonawca będzie 
informował Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Autora Projektu o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie 
atestów i innych wymaganych świadectw. 
 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje. 
10.3.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady Warszawa 1989-

1990. 
10.3.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
10.3.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 

INSTAL, Warszawa 2001. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) 
 

S-01.00.00. 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 

 
 
1. Przedmiot specyfikacji.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych 
przewidzianych do wykonania w ramach robót Termomodernizacja istniejącego budynku Komisariatu Policji w Bielsku Białej 
przy ul. Zwierzynieckiej 9 
 
2. Zakres stosowania specyfikacji.  

Niniejsza SST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót związanych z przygotowaniem terenu 
zadania określonego w pkt 1.  
 
3. Zakres robót objętych specyfikacją.  

Roboty budowlane obejmują wykonanie następujących robót stanowiących prace przygotowawcze i rozbiórkowe przed 
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych:  

• demontaŜ krat okiennych 
• demontaŜ krat drzwiowych 
• demontaŜ okien 
• demontaŜ drzwi zewnętrznych 
• demontaŜ parapetów zewnętrznych 
• odbicie tynków z zaprawy cem.- wap. 
• demontaŜ rur spustowych 
• demontaŜ rynien  
• wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki i ich składowanie 

 
4. Określenia podstawowe.  

Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją 
Techniczną (pkt 1.5.).  
 
5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość 
robót przygotowawczych i rozbiórkowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z 
umową projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizację umowy. Wprowadzenie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zarządzającego Realizacje Umowy (ZRU). 
 
6. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania, dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4 
 
7. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
8. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o odpadach z dnia 27.06.1997 r. (z 

późniejszymi zmianami). 
 
9. WYKONANIE ROBÓT 

Zasady ogólne wykonania robót podano w ST pkt. 2.1. 
 
9.1. Przygotowanie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca na własny koszt powinien odpowiednio przygotować 
teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności:  

- ogrodzić plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagroŜenia dla ludzi, 
a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niŜ 1,50 m, 

- wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i wszelkiego rodzaju 
wykopów oraz zbadać, czy nie są załoŜone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urządzenia, 
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- w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa, naleŜy usunąć je lub zabezpieczyć po porozumieniu się z 
organem, do którego kompetencji naleŜy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi, a ewentualnie z zainteresowaną 
jednostką bądź osobą, 

- w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemoŜliwości ich usunięcia, zabezpieczyć 
przewody we właściwy sposób umoŜliwiający bezpieczne wykonywanie robót, 

- załoŜyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi organami straŜy poŜarnej, 
stosowanie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co moŜe wystąpić równieŜ w czasie wykonywania robót), 

- osuszyć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do 
uŜytku pracowników zatrudnionych przy robotach, 

- zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz oświetlenia 
placu budowy i miejsc pracy, 

- wznieść stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla pracowników 
zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do 
składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, 

- zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na budowie, 
- usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać 

wykonywanie robót. 
 
9.2. Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów ujętych w dokumentacji 

projektowej, ST lub wskazaniu przez Zarządzającego Realizację Umowy (ZRU). JeŜeli dokumentacja projektowa nie zawiera 
dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbiórkowej ZRU moŜe polecić wykonawcy sporządzanie takiej dokumentacji, w której 
zostawia określony przewidywany odzysk materiałów. Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać ręcznie lub mechanicznie w 
sposób uzgodniony z ZRU. Wszystkie elementy przewidziane do rozbiórki wykonane z elementów moŜliwych do ponownego 
wykorzystania powinny być usuwane bez prowadzenia zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 
Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez ZRU. Elementy i materiały, które 
zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 

W ramach wykonania robót rozbiórkowych w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą równieŜ: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie, ustawienie czasowych podpór, rozpór, rusztowań umoŜliwiających wykonanie robót, 
- transport na zewnątrz budynku materiałów rozbiórkowych 
- wewnętrzny transport poziomy i pionowy narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego rodzaju sprzętu 

pomocniczego, 
- segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki elementów budynku oraz 

materiałów rusztowaniowych, pomostów, rusztowań itp. w obrębie strefy obiektu modernizowanego, 
- utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu wywiezienia gruzu i 

materiałów uzyskanych z rozbiórki rusztowań, stemplowania itp., 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół bezpośredniej   strefy 

przyobiektowej  oraz wywieszenie  znaków informacyjno - ostrzegawczych wokół strefy zagroŜenia, 
- uprzątnięcie placu budowy, 
- wywiezienie zbędnego gruzu z ewentualnym uzyskaniem zgody na składowanie materiałów w wybranym miejscu. 

 
10. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 7 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przygotowania terenu 

budowy i rozbiórki oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania. 
 
11. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres 
prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót. 

 
12.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności określa umowa oraz ST pkt. 9. 
 

13.  PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (jednolity tekst z dnia 27 marca 2003 r. - Dz. U. nr 
80 poz. 718) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy 
montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953) 
• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
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oddziaływania na środowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz, U. nr 
47.poz.401) 
• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
• Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, Warszawa 1979 r. 
• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, Warszawa 1979 r. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wyd. Verlag Dashofer – Warszawa 2005 r. 
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S-02.00.00. 
ROBOTY ZIEMNE 

 
1.    WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami ziemnymi. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje wszelkie roboty ziemne związane z realizacją projektu pt. Termomodernizacja istniejącego budynku 
Komisariatu Policji w Bielsku Białej (docieplenie ścian i dachu oraz wymiana stolarki).  
 
1.1.   Wymagania ogólne 
Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych naleŜy zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze określone 
w ST S-01.00.00. "Roboty przygotowawcze". 
W przypadku wykonywania robót ziemnych w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego, wszelkie roboty ziemne naleŜy 
prowadzić zgodnie z dyspozycjami i pod płatnym nadzorem przedstawiciela Właściciela sieci.. Koszty związane z nadzorem 
ponosi Wykonawca. 
Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek wykopów w rejonie sieci uzbrojenia terenu naleŜy wykonać przekopy 
kontrolne w celu ustalenia dokładnej lokalizacji sieci uzbrojenia terenu. Koszty związane z wykopami kontrolnymi naleŜy ująć w 
cenie kontraktowej. 
 
2.    MATERIAŁY 
W dokumentacji projektowej nie przewidziano wykorzystania gruntów pochodzących z wykopów do budowy nasypów, dlatego 
teŜ natychmiast po ich wydobyciu naleŜy je wywieźć na odkład. Grunty wydobyte z wykopów dopuszcza się jedynie do 
plantowania terenu poza ciągami komunikacyjnymi. 
 
3.   SPRZĘT 
 
3.1.   Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości 
gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania jak teŜ w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania, 
Do wykonania robót ziemnych moŜna stosować następujący sprzęt: 
- koparki, 
- spycharki, 
- samochody samowyładowcze lub inne środki transportowe do transportu gruntu, 
- sprzęt do zagęszczania, 
- ręczny sprzęt do lŜejszych robót ziemnych. 
 
4.   TRANSPORT 
Wydobyty grunt moŜna przewozić dowolnymi środkami transportowymi z zachowaniem przepisów dotyczących ograniczenia 
obciąŜenia osi pojazdów poruszających się po drogach publicznych. W cenie kontaktowej naleŜy uwzględnić transport gruntu na 
odkład na odległość 15km. 
 
5.    WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.   Odwodnienie robót ziemnych 
NiezaleŜnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w projekcie, Wykonawca powinien 
wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód, zarówno opadowych jak i wysięków wodnych lub z sieci drenarskiej, 
jakie mogą wystąpić na trasie, poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania robót, aby powierzchniom wykopów i nasypów nadać w całym okresie trwania 
robót spadki poprzeczne (min 2%) i podłuŜne zapewniające prawidłowe odwodnienie (stałe odprowadzenie wód). Jeśli wskutek 
zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność. Wykonawca ma 
obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienie ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat 
ze strony Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnienie z odpowiednimi władzami. Uzgodnienie to znajduje się po stronic Wykonawcy robót. 
 
5.2.      Wykopy w gruntach nieskalistych 
 
5.2.1.   Zasady prowadzenia robót 
Wykopy naleŜy chronić przed dopływem wody. Ponadto wszelkie roboty ziemne naleŜy prowadzić w okresie moŜliwie suchym z 
pominięciem okresu zimowego. 
Sposób wykonania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa 
uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji 
projektowej obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych. 
 
5.2.2.   Wymagania dotyczące zagęszczenia 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno wynosić Is>0,97 lub E2>40MPa oraz E2 / E1< 
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2,5 (dla skarp ls>0,95). Badanie naleŜy wykonywać wg wymagań InŜyniera lub dwa punkty na działce roboczej jednak nie 
rzadziej niŜ raz na 1500m2. 
JeŜeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed 
ułoŜeniem konstrukcji nawierzchni naleŜy je dogęścić do wartości podanych powyŜej. 
JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w powyŜszej tablicy nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczenie gruntów rodzimych, to Wykonawca zaproponuje i przedstawia do akceptacji InŜynierowi moŜliwe do 
zastosowania środki, umoŜliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
 
5.2.3.   Ruch budowlany 
Nie naleŜy dopuszczać do ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyŜej rzędnych robót 
ziemnych jest mniejsza niŜ 0,3m. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie nich maszyn wykonujących tę 
czynność budowlaną. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyŜej warunków obciąŜa 
Wykonawcę robót ziemnych. 
 
5.2.4.   Dokładność wykonania wykopów 
Sprawdzeniu podlegają następujące elementy wykonania wykopów: 
- Równość podłoŜa 
Nierówności podłuŜną i poprzeczną podłoŜa naleŜy mierzyć 3 metrową łatą, co 50m. 
Nierówności nie mogą przekraczać ±5cm. 
- Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne naleŜy mierzyć za pomocą 3 metrowej łaty i poziomicy raz na 50m i dodatkowo we wszystkich punktach 
głównych łuków poziomych. 
Spadki poprzeczne podłoŜa powinny być zgodne z projektem z tolerancją -0,5% i +1,0%. 
- Rzędne podłoŜa 
Rzędne podłoŜa naleŜy sprawdzić, co 50m. RóŜnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać 
+lcm i -5cm. 
- Ukształtowanie osi korpusu 
Ukształtowanie osi koryta naleŜy sprawdzać, co 50m w osi i na jej krawędziach. 
Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ o ±5cm. 
- Szerokość korpusu 
Szerokość naleŜy sprawdzić przynajmniej raz na 50m. Szerokość nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ i 
5cm i -5cm a krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań 
- Skarpy 
Pochylenie skarp nie moŜe się róŜnić od projektowanego o więcej niŜ ±10% jego wartości wyraŜonej tangensem kąta. 
Maksymalna głębokość wklęśnięć na powierzchni skarp wykopu nie moŜe przekraczać ±10cm przy pomiarze łatą 3 metrową, 
 
5.3.   Odkłady 
Grunt nieprzydatny pochodzący z wykopów powinien być natychmiast wywoŜony z terenu budowy na odkład. 
Lokalizacja odkładu wraz z wszelkimi uzgodnieniami wynikającymi z tego tytułu znajduje się po stronie Wykonawcy. 
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót ziemnych polega na sprawdzeniu dokładności wykonania wykopów w odniesieniu do dokumentacji 
projektowej. Ponadto sprawdzeniu (wizualnemu) podlega odwodnienie korpusu ziemnego (ujęcie i odprowadzenie wód 
opadowych oraz z wysięków wodnych i sieci drenarskiej). 
 
7.    OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem robót ziemnych jest metr sześcienny [m3]. 
 
8.    ODBIÓR ROBÓT 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeŜeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych 
przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. 
Poszczególne elementy robót ziemnych podlegają odbiorom robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena 1 metra sześciennego [m2] wykonania wykopów obejmuje: 
- wszelkie prace pomiarowe, 
- prace przygotowawcze, 
- dostarczenie odpowiedniego sprzętu, 
- wykonanie wykopów, 
- wykonanie rowków pod dreny, 
- załadunek i wywiezienie urobku z terenu budowy na miejsce docelowego składowania (na odkład), 
- profilowanie dna wykopu i skarp, 
- bezpośrednie zagęszczenie powierzchni wykopu, 
- plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopu 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
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- rozplantowanie urobku na odkładzie z nadaniem odpowiedniej formy, 
- odwodnienie wykopu, 
- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
- przekopy kontrolne, 
- koszty nadzoru przedstawicieli Właścicieli sieci uzbrojenia podziemnego, 
- rekultywacje terenu. 
 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-S-02205:1998     Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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S-03.00.00. 
ELEMENTY MUROWE 

 
1.   WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z elementami murowanymi. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszelkie roboty dotyczące wykonania murów związane z realizacją projektu pt. 
Termomodernizacja istniejącego budynku Komisariatu Policji w Bielsku Białej (docieplenie ścian i dachu oraz wymiana stolarki).  

 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST S-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 4. 

 
2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu murów, objętymi niniejszą ST, są: 
- cegła pełna kl.15  
- zaprawa kl.5 
- elementy deskowania konstrukcji nadproŜy, 
- beton i jego składniki, 
- stal zbrojeniowa jak w Dokumentacji Projektowej, 
- kształtowniki stalowe do wykonania nadproŜy 
- rusztowania, 

 
2.2.1. Cegła pełna  

Cegła powinna odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-12050 
Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów, pod warunkiem akceptacji przez InŜyniera. 

 
2.2.2. Zaprawa  

Zaprawa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w PN-90/B-14501. 
 

2.2.3. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251. Deskowanie naleŜy wykonać z materiałów 

odpowiadających następującym normom: 
- drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017, 
- tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [13]  i PN-D-96000, 
- tarcica iglasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002, 
- gwoździe wg BN-87/5028-12, 
- śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505 i PN-M-82010, 
- płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11. 
Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji przez InŜyniera. 
 

2.2.4. Beton i jego składniki 
Do wykonania nadproŜy naleŜy stosować beton zwykły B-20 wg PN-B-06250. Do betonu powinien być stosowany 

cement powszechnego uŜytku, wg PN-B-19701. Kruszywo do betonu  (piasek, Ŝwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego 
sortowanego, kruszywo łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712. 

Woda powinna być „odmiany l" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa i ST. 

Dodatki i domieszki powinny odpowiadać PN-B-06250. 
Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. Klasa betonu jeśli 

dokumentacja projektowa nie określa inaczej, powinna być dla nadproŜy z: 
a) betonu zwykłego: B 20, 
b) Ŝelbetu: B 20, B 25, B 30. 
 

2.2.5. Stal zbrojeniowa 
Stal zbrojeniowa do nadproŜy powinna odpowiadać wymaganiom podanym w PN-H-93215. 

 Właściwości stali powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-84020. 
 

2.2.6. Kształtowniki stalowe do wykonania nadproŜy 
Kształtowniki stalowe do nadproŜy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-H-93215. 

 Właściwości stali powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-8402 
2.2.7. Rusztowania 
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Rusztowania robocze przestawne mogą być wykonane z drewna lub rur stalowych w postaci: 
- rusztowań kozłowych, wysokości od 1,0 do 1,5 m, składających się z leŜni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), nóg z 

krawędziaków (np. 7,6 x 7,6 cm), stęŜeń (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek, 
- rusztowań drabinowych, składających się z drabin (np. długości 6 m, szerokości 52 cm), usztywnionych stęŜeniami z 

desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na których szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm) układa się pomosty z desek, 
- przesławnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych średnicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek około 1,2 x 1,5 

m lub płaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych średnicy 108 mm i kątowników 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o 
wymiarach klatek około 1,1 x 1,5 m, 

- rusztowań z rur stalowych średnicy od 33,5 do 76,1 mm połączonych łącznikami w ramownice i kratownice. 
Rusztowanie naleŜy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 
- drewno i tarcica wg F'N-D-95017, PN-D-96000, PN-D-96002 lub innej zaakceptowanej przez InŜyniera, 
- gwoździewgBN-87/5028-12, 
- rury stalowe wg PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez InŜyniera, 
- kątowniki wg PN-H-93401, PN-H-93402 lub innej zaakceptowanej przez InŜyniera. 

 
3.   SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania ścian 
Wykonawca przystępujący do wykonania ścian powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- betoniarek 
- środków transportu 
- wyciąg 
Ponadto przy Robotach stosuje się drobny sprzęt pomocniczy. 

 
4.    TRANSPORT 
 
4.1.     Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
4.2.     Transport materiałów 
 
4.2.1. Transport materiałów ceramicznych 

Transport cegieł naleŜy przewozić zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-B-12030 i ST. 
 Materiały ceramiczne moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu samochodowego luzem bądź pakowane. Do 

zabezpieczenia przed przemieszczaniem się w przypadku transportu luzem naleŜy zastosować materiały wyściółkowe, 
amortyzujące typu płyty styropianowe, maty słomiane itp. 

 
4.2.2. Transport kruszywa 

Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 
4.2.3. Transport cementu 

Cement naleŜy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. 
 

4.2.4. Transport stali zbrojeniowej i kształtowników stalowych 
Stal zbrojeniową i kształtowniki stalowe moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających ją przed korozją i uszkodzeniami. 
 

4.2.5. Transport mieszanki betonowej 
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-B-06250i ST. 

 
4.2.6. Transport drewna i elementów deskowania 

Drewno i elementy deskowania moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających je przed korozją. 

 
5.      WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.     Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2.1. 
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5.2.     Zasady wykonywania ścian z cegły pełnej 

 Ściany z cegły pełnej naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
Jeśli w dokumentacji projektowej podano zbyt mało ustaleń dotyczących wykonania ścian lub pewnych jej elementów, to 

w ST powinny być zawarte następujące warunki: 
1. Ściany z cegły pełnej naleŜy wykonać zgodnie z ustaleniami PN-/B-03002 w zakresie obliczeń statycznych i 

projektowania, natomiast w zakresie wymagań technicznych robót murowych z cegły, wymagania i badania przy odbiorze 
zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji InŜynierowi szczegółowe rozwiązania projektowe związane z 
wymaganiami odbioru robót dla brakujących w dokumentacji projektowej elementów ścian. 

 
5.2.1. Wymagania ogólne dotyczące muru 

Elementy murowe powinny być odpowiednie do rodzaju muru, ułoŜenia elementów murowych w murze i wymagań 
dotyczących trwałości. Zaprawa, beton wypełniający i zbrojenie powinny być odpowiednie do rodzaju elementów murowych i 
wymagań trwałości. 

 
5.2.2. Wiązanie elementów murowych 

Elementy murowe powinny być ułoŜone w murze na zaprawie zgodnie ze sprawdzoną praktyką. 
Elementy murowe naleŜy wiązać w kolejnych warstwach tak, aby ściana zachowywała się jako jeden element 

konstrukcyjny. 
W celu zapewnienia naleŜytego wiązania elementy murowe powinny nachodzić na siebie na długość równą 0,4 

wysokości elementu lub 40 mm. Miarodajna jest wartość większa. Zaleca się, aby w naroŜach lub w połączeniach ścian 
przewiązanie elementów było nie mniejsze niŜ grubość elementu i aby stosować przycięte elementy, w celu uzyskania 
wymaganego przewiązania. 

 
5.2.3. Grubości spoin 

JeŜeli do obliczeń konstrukcji murowych stosuje się wzory podane w rozdziale 4 PN-B-03002 grubość spoin wspornych 
(poziomych) i poprzecznych wykonywanych przy uŜyciu zapraw zwykłych i lekkich powinna być nie mniejsza niŜ 8 mm i nie 
większa niŜ 15 mm. 

W przypadku stosowania zapraw do spoin cienkich, grubość spoin powinna być nie mniejsza niŜ 1 mm i nie większa niŜ 
3 mm. 

Zaleca się - o ile w projekcie nie podano inaczej - aby spoiny wsporne były poziome. 
Spoiny poprzeczne uwaŜa się za wypełnione, jeŜeli zaprawa sięga, na co najmniej 0,4 długości spoiny. 
W przeciwnym przypadku spoiny naleŜy uwaŜać za niewypełnione. 
 

5.3.     Wykonanie deskowania dla nadproŜy betonowych i Ŝelbetowych 
Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251. Deskowanie powinno zapewnić sztywność i 

niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umoŜliwiający łatwy 
jego montaŜ i demontaŜ. Przed wypełnieniem masą betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć wyciek 
zaprawy i moŜliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed 
wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane wodą. 
 
5.4. NadproŜa 

NadproŜa naleŜy wykonać zgodnie z PN-68/B-10020, dokumentacją projektową i ST. 
 
 
5.5. Dopuszczalne tolerancje wykonania ścian. 

JeŜeli w projekcie nie podano inaczej maksymalne odchyłki muru nie powinny przekraczać: 
- w pionie 20 mm na wysokości kondygnacji lub 50 mm na wysokości budynku, miarodajna jest wartość mniejsza, 
- poziome przesunięcie 20 mm w osiach ścian nad i pod stropem, 
- odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5 mm i nie więcej niŜ 20 mm na 10 m 
W czasie wykonywania robót budowlanych naleŜy przeprowadzać stałą kontrolę wielkości odchyleń od pionu ścian. 

Kontrola powinna być dokonywana przyrządami geodezyjnymi o duŜej dokładności. 
  

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

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
6.2. Kontrola wykonania konstrukcji murowych 
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Sprawdzenie prawidłowości wiązania cegieł w murze, w stykach murów i naroŜnikach naleŜy przeprowadzać przez 
oględziny w trakcie robót na zgodność z ustaleniami podanymi w 2.3.2 i 2.3.3 w PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły 
Wymagania i badania przy odbiorze. 

Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia naleŜy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 
Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru taśmą stalową z podziałką milimetrową naleŜy 

przeprowadzać tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość spoin 
została przekroczona. 

Średnią grubość spoiny poziomej naleŜy ustalać przez odjęcie przeciętnej grubości cegły od ilorazu wysokości 
zmierzonego odcinka muru o wysokości co najmniej 1 m przez liczbę warstw. 

Średnią grubość spoiny pionowej naleŜy ustalać w podobny sposób, mierząc poziomy odcinek muru. W przypadku 
raŜących róŜnic grubości poszczególnych spoin sprawdzenie ich naleŜy przeprowadzić oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na z 
góry określonej partii muru. 

 
Sprawdzenie zbrojenia naleŜy przeprowadzać pośrednio w czasie odbioru końcowego na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy. Zapisy te powinny dotyczyć: 
a) sprawdzenia średnic zbrojenia, które powinno być wykonane suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm. 
b) sprawdzenia długości zbrojenia, które powinno być wykonane taśmą stalową z dokładnością do 1 cm, 
c) sprawdzenie rozstawienia i właściwego powiązania prętów oraz grubości otulenia, które powinno być wykonane z 

dokładnością do 1 mm. 
 
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi muru naleŜy 

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 pomiędzy 
łatą a powierzchnią lub krawędzią muru. 

Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru naleŜy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z 
podziałką milimetrową. 

Sprawdzenie poziomowości warstw cegieł naleŜy przeprowadzać poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą 
węŜową, a przy budynkach o długości ponad 50 m - np. niwelatorem. 

Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru naleŜy przeprowadzać stalowym 
kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową. 
 

6.3. Kontrola wykonania nadproŜy 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproŜy, gzymsów, przewodów i przerw dylatacyjnych oraz 

osadzenia ościeŜnic okiennych i drzwiowych naleŜy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z 
projektem i ustaleniami podanymi w 2.3.8. – 2.3.13. PN-68/B-10020. 
 
6.4. Kontrola robót betonowych i Ŝelbetowych 

W czasie wykonywania robót naleŜy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników mieszanki betonowej i 
wykonanego betonu wg PN-B-06250. 

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z dokumentacją 
projektową oraz z wymaganiami PN-B-06251. 
 
6.5. Ocena wyników badań 

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie 

wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7.      OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.     Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S-00.00.00. Wymagania ogólne" pkt 8. 
 

7.2.     Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych ścian. 

 
8.       ODBIÓR ROBOT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 

pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. 
 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m3 wykonania ściany z cegły pełnej i z pustaka szklanego obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze. 
- oznakowanie robót 
- dostarczenie materiałów 
- ustawienie rusztowania, 
- wymurowanie ścian wraz z wykonaniem naroŜy, 
- wymurowanie ościeŜy z wykonaniem węgarków oraz ułoŜeniem i obmurowaniem   
nadproŜy,  
- zbrojenie ścianek bednarką oraz drutem stalowym, 
- szpachlowanie wykańczające spoin, 
- wykonanie szczelin dylatacyjnych, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych 
Cena 1 m3 wykonania nadproŜy obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze. 
- dostarczenie materiałów 
- ustawienie rusztowania, 
- wykonanie deskowania, 
- wykonanie i montaŜ zbrojenia, 
- wyprodukowanie mieszanki betonowej, 
- wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 
- wykonanie nadproŜa, 
- pielęgnację betonu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych 

 
10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy 

1. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
2. 4. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z betonu 
3. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
4. PN-B-0620 Beton zwykły 
5. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
6.PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na 

ściskanie 
7. PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typ N 
8. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
10. PN-B-3220 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
11. PN-D-9017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 
12. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
13. PN D-96002  Tarcica Liściasta ogólnego przeznaczenia 
14. PN-H-8-1020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia Gatunki 
15. PN-H-9321 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
16. PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 
17. PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym 
18. PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stoŜkowym 
19. PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym 
20. PN-EN 196-3 Metoda badania cementu Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości 
21. PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia 
22. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym 
23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
24. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne 
25. BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna 
26. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły Wymagania i badania przy odbiorze 
27. PN-/B-03002  Konstrukcje murowe niezbrojone, projektowanie i obliczanie 
28. PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowe 
29. PN-91/B-06263 Beton lekki kruszywowy 
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S-04.00.00. 
TYNKI ZWYKŁE 

 
 
1.   WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem tynków. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje wszelkie roboty dotyczące wykonania tynków związane z realizacją projektu pt. Termomodernizacja 
istniejącego budynku Komisariatu Policji w Bielsku Białej (docieplenie ścian i dachu oraz wymiana stolarki).  

 
2.  MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST S-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

 
2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu tynków, objętymi niniejszą ST, są: 
- woda 
- piasek 
- zaprawy budowlane cementowo- wapienne 

 
2.2.1.Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-
32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę 
pitną. 

Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 
 
2.2.2.Piasek 

2.2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne.Piaski do zapraw 
budowlanych", a w szczególności: 

-   nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25- 0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 

mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
 
2.2.2.2. Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — 

średnioziarnisty odmiany 2. 
 
2.2.2.3.Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

 
2.2.3.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 naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w 

okresie ok. 3 godzin. 
- Do zaprawy tynkarskiej naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- Do zaprawy cementowo-wapiennej naleŜy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701,1997 ,,Cementy 

powszechnego uŜytku". Za zgodą Inspektora nadzoru moŜna stosować cement z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
wbudowania zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C. 

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

 
3.    SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
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3.2. Sprzęt do wykonania robót wykończeniowych 
Wykonawca przystępujący do robót wykończeniowych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego 

sprzętu: 
- betoniarek 
- środków transportu 
- wyciąg 
Ponadto przy Robotach stosuje się drobny sprzęt pomocniczy. 

 
4.    TRANSPORT 
 
4.1.     Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 

4.2.     Transport materiałów 
-    Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i 

wapno sucho gaszone luzem naleŜy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno sucho gaszone workowane moŜna 
przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

-  Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego moŜna przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
- Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5.    WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.     Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2.1. 
 
5.2.     Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. 
-   Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po 
zakończeniu stanu surowego. 
-   Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 
0°C. 
-    W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, 
zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur". 
-   Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ 
dwie godziny dziennie. 
-   W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, 
zwilŜane wodą. 
 
5.3.     Przygotowanie podłoŜa 
 
5.3.1. PodłoŜa  tynków  zwykłych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy PN-70/B-10100p.3.3.2. 
 
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych  
-    W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 
mm. 
-    Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. 
Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 
-    Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 
 
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 
 
5.4.1. Przy wykonywaniu t/nków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normiePN-70/B-10100p.3.3.1. 
 
5.4.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 
normy PN-70/B-10100. 
 
5.4.3. Grubości tynków zwykłych w zaleŜności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoŜa lub podkładu powinny być zgodne z 
normą PN-70/B-10100. 
 
5.4.4. Tynki zwykłe kategorii II i III naleŜą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. 
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5.4.5. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
 
5.4.6. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych naleŜy wykonać 
według pasów i listew kierunkowych. 
 
5.4.7. Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi 
powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
 
5.4.8. Do wykonania tynków naleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie naraŜonych na zawilgocenie — w 
proporcji 1:1:4, naraŜonych na zwilgocenie 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 S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do 
wykonania 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. 

 
6.3. Badania w czasie robót 

 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, 
powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykłe". 
 
6.3.2. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
 
6.4.  Badania w czasie odbioru robót 
 
6.4.1. Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny 
umoŜliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
- przyczepności tynków do podłoŜa, 
- grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- wykończenie tynku na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 
7.       OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.     Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S-00.00.00. Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej 
od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu 
tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę 
poziomą. 
Powierzchnię stropów Ŝebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni 
tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeŜeli kaŜda 
z nich jest mniejsza od 0,5 m . 
 
 
7.3. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8.   ODBIÓR ROBOT 
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
8.2. Odbiór podłoŜa 
 Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. JeŜeli odbiór podłoŜa 
odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i umyć wodą. 
 
8.3. Odbiór robót 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie 
powinien być odebrany. W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
-    tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
-    jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niŜszej kategorii, 
-    w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe. 
 
8.4. Odbiór tynków 
 
8.4.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. 
 
8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe 
niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od 
kierunku: 
-   pionowego - nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniu, 
-   poziomego - nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni między przegrodami 
pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
 
8.4.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
-   wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoŜa, pilśni itp., 
-   trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do 
podłoŜa. 
 
8.4.4. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
-   ocenę wyników badań, 
-   wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
-   stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, 
- przygotowanie podłoŜa, 
- 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, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy 
 
PN-85/B-04500    Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
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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 uŜytku. 
PN-ISO-9000      (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B — Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki", wydanie ITB - 
2003 rok. 
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S-05.00.00. 
DOCIEPLENIE  ŚCIAN 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem docieplenia ścian. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszelkie roboty dotyczące wykonania docieplenia ścian związane z realizacją projektu pt. 
Termomodernizacja istniejącego budynku Komisariatu Policji w Bielsku Białej (docieplenie ścian i dachu oraz wymiana stolarki).  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Specyfikacja obejmuje wykonanie robót związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych zgodnie z dokumentacją projektową tj. 
systemu BOLIX. 
 
1.4. Określenia podstawowe uŜyte w mniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i ST. 
 
1 .5.Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 
 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z dociepleniem ścian. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU. 
 
2.  MATERIAŁY 
Ogólne ustalenia dotyczące materiałów podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
2.1. Styropian 
Do ocieplenia ścian metodą lekką powinien być stosowane płyty styropianowe o kodach EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P3-
BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70.-)2-TR100 lub EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 wg 
PN-EN 13163:2004, klasy reakcji na ogień co najmniej E wg PN-EN 13501-1 (odpowiadające określeniu “samogasnące" wg 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz. U. Nr 75, póz. 690), , a jego właściwości techniczne 
powinny być następujące: 
- gęstość objętościowa 15-20 kg/m3, 
- struktura zwarta, czyli granulki polisterynowe powinny być trwale połączone w jednorodną masę, bez pustych miejsc, 
- płyty powinny mieć szorstkie powierzchnie; jeŜeli powierzchnie są gładkie, to trzeba je zdrapać 
szczotka drucianą, 
- wymiary płyt: 1000 x 500 mm z odchyłkami nie większymi niŜ ±2 mm, grubość 20 mm, 50 mm  
oraz 150 mm 
- odchyłki grubości nie powinny być większe niŜ ± l ,5 mm, 
- płyty powinny mieć proste krawędzie z ostrymi kantami, bez uszkodzeń, 
- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniej niŜ 8 N/cm2. 
 
2.2. Tkaniny zbrojące 
Siatka z włókna szklanego o symbolu ST 112-100/7, spełniająca wymagania podane w 
Aprobacie Technicznej ITB AT-15-3514/2005 lub o symbolu VERTEX 145A / AKE 145A, 
spełniająca wymagania AT-15-3833/99, lub o symbolu 122 - spełniająca wymagania AT-15- 
3820/99. NaleŜy stosować siatkę o wymiarach oczek 4 x 4 mm lub 3 x 4 mm. Siatka powinna być alkalioodporną dyspresją 
tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5 cm wzdłuŜ wątku i osnowy powinna wynosić nie mniej niŜ 125 
daN. 
 
2.3. Kleje i masy klejące 
 
Do przyklejenia płyt styropianowych do podłoŜa oraz do przyklejenia tkaniny szklanej wzmacniającej do płyt styropianowych, 
stosować materiały systemowe producenta zalecanego w projekcie technicznym tj. firmy Bolix. Kleje winny odpowiadać 
wymaganiom określonym przez Instytut Techniki Budowlanej w świadectwie dopuszczającym do stosowania w budownictwie. 
 

Wymagania 
 

Właściwości 
 BOLIX Z  BOLIX U 

Metody badań 
 

1 2 3 4 
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1. Wygląd 
 

szary proszek bez zbryleń, po zarobieniu 
wodą masa bez grudek, wtrąceń i 
rozwarstwień 

PN-97/B-10106 
 

2 Straty praŜenia w 450 °C, % 
 

4,0 ±0,4 
 

ZUAT-15/V.03 
 3 Konsystencja, cm 

 
8,5±1 
 4 Gęstość objętościowa świeŜej zaprawy, 

g/cm3 
 

1,57 ±10% 1,34 ±10% 

P   PN-85/B-04500 
 
 

5 Odporność zapraw na spływanie z 
powierzchni pionowej 
 

brak spływania 
 

ZUAT-15/V.03 
 

6 Odporność na występowanie rys 
skurczowych w warstwie zaprawy o grub. 
do 8 mm 
 

brak rys 
 

ZUAT-15/V.03 
 

7 Przyczepność zaprawy, MPa: 
a) do betonu 
- w stanie powietrzno-suchym 
 

≥0,3 
 

         - po 24 h zanurzenia w wodzie 
 

≥0,2 
          - po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych 

(24 h zanurzenia w wodzie i 48 h suszenia) 
≥0,3 

b) do styropianu 
w stanie powietrzno-suchym 
 

≥0,1 
 

po 24 h zanurzenia w wodzie 
 

≥0,1 
 po 5 cyklach termiczno-wilgot- 

nościowych (24 h zanurzenia w 
wodzie i 48 h suszenia) 
 

≥0,1 
 

ZUAT-15/V.03 
 

 
2.4. Profile metalowe 
Listwa cokołowa z aluminium anodowanego z krawędzią odciekową. 
Kątowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubości 0,5 mm i wymiarach 25 x 25 mm z siatką. 
 
2.5.Łączniki do mocowania styropianu do podłoŜa 
Stosować tworzywowe łączniki grubości min. 10 mm z główką o średnicy min. 45 mm. 
 
2.6. Masy tynkarskie i preparaty gruntujące 
Stosować systemowe akrylowe masy tynkarskie Bolix o fakturze drobnej kaszy i uziarnieniu 2 mm. Masa tynkarska i podkład 
gruntujący muszą posiadać świadectwa ITB. 
 
Preparaty gruntujące 

Wymagania 
 

Poz. 
 

Właściwości 
 BOLIX 0 

 
BOLIX OP 
 

Metody badań 
 

1  2 3 
 

4 
 

5 
 1. 

 
Wygląd 
 

ciecz 
jednorodna, 
barwy białej 
 

ciecz 
jednorodna 
w kolorze masy 
tynkarskiej 
 

ocena wizualna 
 

2. 
 

Gęstość, g/cm3 
 

1,00 ±10% 
 

1,35 ±10% 
 

PN-82/C-81551 
 3. 

 
Straty praŜenia, %: 
-w temp. 450 °C 
-w temp. 900 °C 

 
90-100 
 

 
53 ±5,3 
62 ±6,2 

ZUAT-15/V.03 
 

4. 
 

Zawartość suchej substancji, % 
 

8,4 ±0,4 
 

55,00 ±2,25 
 

ZUAT-15/V.03 
  

Masy tynkarskie 
 Właściwości 
 

Wymagania 
 

Metody badań 
 1 

 
2 
 

3 
 1. Wygląd 

 
ciekła jednorodna masa 
 

PN-97/B-10106 
 2. Zawartość suchej substancji, % 

 
85,42 ±4 
 

ZUAT-15/V.03 
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3. Straty praŜenia w 450°C, % 
 

23,5 ±2,3 
 4. Straty praŜenia w 900°C, % 

 
38,9 ±4 
 

 
ZUAT-15/V.03 
 

5. Gęstość, g/cm3 
 

1,85 ±10% 
 6. Konsystencja, cm 

 
10,0 ± 1 
 

 
PN-85/B-04500 
 

7. Odporność na występowanie rys 
   skurczowych w warstwie o grubości 
   do 8 mm 
 

brak rys 
 

ZUAT-15/V.03 
 
 

 
Wymagane właściwości techniczne układu ociepleniowego BOLIX 

Wymagania 
 dla układu z zastosowaniem wyprawy z: 
 

Poz. 
 

Właściwości 
 

masy tynkarskiej 
BOLIX/ 
BOLlX COMPLEX 
 

zaprawy tynkarskiej 
BOLIX MP/ 
BOLIX MP do 
malowania 
 

Metody badań 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 1. 

 
Wodochłonność, g/m2 
po 10 h zanurzenia w wodzie 
po 24 h zanurzenia w wodzie 
 

≤400 
≤500 
 

≤600 
≤1000 
 

ZUAT-15/V.03 
 

2.  Mrozoodporność próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmian ZUAT-15/V.03 
3. Odporność na starzenie próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmian ZUAT-15/V.03 
4. 
 

Przyczepność międzywarstwowa, 
MPa: 
w stanie powietrzno-suchym 
poddanych cyklom badań 
mrozoodporności 
 

 
≥0,1 
 
≥0,1 

ZUAT-15/V.03 
 

5. 
 

Odporność na uderzenie w 
badaniu na próbkach, J: 
w stanie powietrzno-suchym 
poddanych cyklom badań 
starzeniowych 
 

≥3 
≥3 
 

≥ 1 
≥ 1 
 

ZUAT-15/V.03 
 

6. 
 

Opór dyfuzyjny względny dla 
warstwy wierzchniej (warstwa 
zbrojona + wyprawa tynkarska + 
preparat gruntujący + farba 
elewacyjna), m 
 

 
 
≤ 1 
 

PN-97/B-10106 
 

7. 
 

Klasyfikacja ogniowa w zakresie 
rozprzestrzeniania ognia przez 
ściany 
 

nie rozprzestrzeniające ognia 
(układ ociepleniowy z płytami styropianowymi 
o grubości 20 cm i wyprawą tynkarską z masy 
akrylowej grubości 1,0 mm lub wyprawą z 
mineralnej 

PN-90/B-02867 
 

 
2.7. Materiały uszczelniające 
Taśma uszczelniająca z impregnowanego, ekspandującego miękkiego tworzywa piankowego. 
Uszczelka hydrofobowa na bazie neoprenu. 
Jednoskładnikowa pianka poliuretynowa do uszczelniania niedokładnie zamontowanych płyt ociepleniowych. 
 
2.8. Parapety zewnętrzne 
Parapety zewnętrzne wykonać z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze zgodnym z projektem. 
 
2.9. Rusztowania 
Rusztowania robocze przestawne mogą być wykonane z drewna lub rur stalowych w postaci: 
- rusztowań kozłowych, wysokości od 1,0 do 1,5 m, składających się z leŜni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), nóg z krawędziaków (np. 
7,6 x 7,6 cm), stęŜeń (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek, 
- rusztowań drabinowych, składających się z drabin (np. długości 6 m, szerokości 52 cm), usztywnionych stęŜeniami z desek 
(np. 3,2 x 12,5 cm), na których szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm) układa się pomosty z desek, 
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- przesławnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych średnicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek około 1,2 x 1,5 m lub 
płaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych średnicy 108 mm i kątowników 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o 
wymiarach klatek około 1,1 x 1,5 m, 
- rusztowań z rur stalowych średnicy od 33,5 do 76,1 mm połączonych łącznikami w ramownice i kratownice. Rusztowanie 
naleŜy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 
- drewno i tarcica wg F'N-D-95017, PN-D-96000, PN-D-96002 lub innej zaakceptowanej przez ZRU, 
- gwoździe wg BN-87/5028-12, 
- rury stalowe wg PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez ZRU, 
- kątowniki wg PN-H-93401, PN-H-93402 lub innej zaakceptowanej przez ZRU. 

 
3. SPRZĘT 
Ogólne ustalenia dotyczące sprzętu podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania po uzgodnieniu z ZRU. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez ZRU 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne ustalenia dotyczące transportu podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
5. WYKONANIE ROBOT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2.1 
. 
5.2.Docieplenie metodą lekką 

Roboty naleŜy wykonywać w następującej kolejności: 
- prace przygotowawcze, tj. kompletowanie materiałów i sprzętu, montaŜ rusztowań i urządzeń, 
- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian (czyszczenie, skuwanie, reperacja) 
- czyszczenie (szczotkami, piaskowanie) cokołu, 
- gruntowanie powierzchni ścian, 
- przygotowanie masy klejącej, 
- pocięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary, 
- zamocowanie płyt styropianowych, 
- naklejanie siatki z włókna szklanego, 
- gruntowanie powierzchni, 
- wykonanie zewnętrznej wyprawy elewacyjnej, 
- montaŜ parapetów zewnętrznych blaszanych, tablic, lamp, uchwytów, rur spustowych, 
- montaŜ rynien i rur spustowych 
- montaŜ przewodów instalacji odgromowej 
- demontaŜ rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku. 

 

Przygotowanie podłoŜa ściennego 

W przypadku istniejących budynków szczególnie waŜne jest bardzo dokładne sprawdzenie jakości podłoŜa ściennego. Dotyczy 
to jego wytrzymałości powierzchniowej, stopnia równości i płaskości powierzchni oraz czystości. Technologii ocieplenia ścian nie 
moŜna stosować w przypadku odspajania się zewnętrznej warstwy materiału ściennego, powierzchniowego łuszczenia się 
podłoŜa lub widocznych zmian destrukcyjnych. W takich sytuacjach niezbędne jest usunięcie warstwy. RównieŜ powłoki 
malarskie i tynki cienkowarstwowe, które łuszczą się i odspajają od podłoŜa muszą być usunięte np. metodą piaskowania, 
strumieniem wody pod ciśnieniem lub za pomocą drucianych szczotek. W przypadku wszystkich powierzchni budynków 
istniejących zaleca się ich oczyszczenie przez zmycie wodą pod ciśnieniem. 

Oceny jakości podłoŜa powinien dokonać projektant ocieplenia. W przypadku wątpliwości, co do wytrzymałości podłoŜa, naleŜy 
sprawdzić jego wytrzymałość na rozciąganie metodą “pull off", uŜywając odpowiedniego urządzenia badawczego. Wytrzymałość 
ta powinna wynosić co najmniej 0,08 MPa. Przy braku takiego urządzenia naleŜy wykonać próbę przyczepności. Powierzchnię 
podłoŜa naleŜy oczyścić z kurzu, pyłu, słabo związanych z podłoŜem powłok malarskich i tynków. Próbki materiału izolacyjnego 
o wymiarach 100 x 100 mm naleŜy przykleić w róŜnych miejscach elewacji (8-10 próbek). Klej przygotowany zgodnie z 
zaleceniami systemowymi rozprowadzić na całej powierzchni próbki na grubość ok. 10 mm. Próbkę docisnąć do podłoŜa. 
Przyczepność sprawdzać po 3 dniach poprzez próbę ręcznego odrywania przyklejonej próbki. MoŜna przyjąć, Ŝe podłoŜe 
posiada wystarczającą wytrzymałość, jeŜeli podczas próby odrywania materiał izolacyjny ulegnie rozerwaniu. W przypadku 
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oderwania całej próbki z klejem i warstwą fakturową konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej z podłoŜem 
warstwy. PodłoŜe zagruntować środkiem zwiększającym przyczepność. JeŜeli ponowna próba da wynik negatywny, naleŜy 
rozwaŜyć dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podłoŜa. 

W przypadku ścian wykazujących odpowiednią wytrzymałość, ale odznaczających się zbyt duŜą nierównością powierzchni, 
naleŜy wykonać warstwę wyrównawczą. Przy nierównościach podłoŜa do10 mm naleŜy zastosować szpachlówkę systemową lub 
zaprawę cementową 1:3 z dodatkiem dyspresji akrylowej w ilości 4 - 5% (wagowo). Przy nierównościach podłoŜa od 10 do 20 
mm naleŜy zastosować takie same rozwiązania jak wyŜej, ale wykonywać je w kilku warstwach. W przypadku nierówności 
powyŜej 20 mm naleŜy zastosować naprawę przez naklejenie materiału termoizolacyjnego o odpowiedniej grubości. W takim 
przypadku zaleca się dodatkowe mocowanie warstwy zasadniczej układu ocieplającego za pomocą łączników mechanicznych. 
Przygotowanie podłoŜa ściennego do robót ocieplających szczegółowo określone jest w opisie technicznym do projektu. 

Przed przyklejeniem płyty styropianowe powinny być odpowiednio wysezonowane. Na budowie płyty nie powinny być 
wystawione na działanie warunków atmosferycznych przez czas dłuŜszy niŜ 7 dni; poŜółkłe powierzchnie płyt muszą być przed 
ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone. 

Płyty styropianowe naleŜy mocować do podłoŜa poziomo (wzdłuŜ dłuŜszej krawędzi) z zachowaniem mijankowego układu spoin 
pionowych. Nie mogą tworzyć się spoiny krzyŜowe. Spoiny płyt nie mogą znajdować się na pęknięciach w ścianie oraz na 
przejściach między róŜnymi materiałami ściennymi. 
Na całej powierzchni ocieplanej ściany płyty powinny dokładnie przylegać do siebie. 
Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach. Nakładanie masy klejącej tzw. metodą “pasmowo - punktową". 
Szerokość pasma masy klejącej wzdłuŜ obwodu płyty powinna wynosić co najmniej 3 cm. Na pozostałej powierzchni masę 
naleŜy rozłoŜyć plackami o średnicy 8 - 12 cm. Łączna powierzchnia nałoŜonej masy klejącej powinna obejmować co najmniej 
40%. Ilość masy klejącej i grubość jej warstwy zaleŜą od stanu podłoŜa, musi być jednak zapewnienie dobrego styku ze ścianą, 
co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności. W praktyce grubość warstwy masy klejącej nie powinna przekraczać l cm. 
Po nałoŜeniu masy klejącej na płytę naleŜy ją bezzwłocznie przyłoŜyć do ściany i dokładnie docisnąć. Płyty świeŜo przyklejanej 
nie wolno dociskać po raz drugi  ani jej poruszać. Płyty styropianowe przykleja się pasmami od dołu do góry, po uprzednim 
przymocowaniu listwy startowej. 

Spoiny między płytami nie mogą teŜ przebiegać w naroŜach otworów (np. okien), ani na rysach i pęknięciach w ścianie. 
Powierzchnia przyklejanych płyt styropianowych powinna być równa, a szpary między nimi większe niŜ 2 mm wypełnione 
paskami styropianu. Całą powierzchnię po zakończeniu klejenia a przed rozpoczęciem wykonania warstwy zbrojonej naleŜy 
dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem ściernym. 
 
Dodatkowe mocowanie mechaniczne 
Zaleca się stosowanie co najmniej 4 łączników na l m2. Długość łączników powinna być taka aby  głębokość zakotwienia w 
podłoŜu wynosiła co najmniej 6 cm. Zastosowanie łączników mechanicznych nie moŜe spowodować wichrowania lokalnego 
podnoszenia się płyt styropianowych. Do mocowania mechanicznego moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po upływie 24 h od 
przyklejenia płyt. 
 
Wykonanie warstwy zbrojonej 
Warstwę zbrojoną naleŜy wykonywać na odpylonych po przeszlifowaniu później niŜ po 3 miesiącach, jeŜeli przyklejenie w 
okresie wiosenne - letnim. W tym przypadku naleŜy dokonać bardzo starannego przeglądu stanu technicznego styropianu, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na przyklejenie do podłoŜa, ewentualne odklejenie się płyt i ich zwichrowanie. Po takim czasie 
wymagane jest przeszlifowanie powierzchni i jej odpylenie oraz ewentualne dodatkowe przymocowanie do podłoŜa za pomocą 
łączników. Warstwę zbrojoną naleŜy wykonywać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany. Po nałoŜeniu masy klejącej 
naleŜy natychmiast bardzo dokładnie wtopić w nią napitą siatkę zbrojącą stosując zalecane przez systemodawcę narzędzia. 
Siatka zbrojąca powinna być całkowicie niewidoczna. Siatka zbrojąca nie moŜe w Ŝadnym przypadku leŜeć bezpośrednio na 
płytach styropianowych. ZuŜycie masy klejącej do wykonania warstwy zbrojonej określa instrukcja systemodawcy. Łączna 
grubość warstwy zbrojonej powinna być taka, aby układ ocieplający spełniał wszystkie podane wyŜej wymagania techniczne. 
Przed przyklejeniem siatka zbrojąca nie moŜe być magazynowana w warunkach bezpośredniego działania czynników 
atmosferycznych a szczególnie słońca, które powoduje rozciąganie się rolki i w konsekwencji widoczną deformacje w czasie 
przyklejania siatki na ścianie. Szczególnie istotne to jest w przypadku siatek w ciemnych kolorach i siatek z tworzyw sztucznych. 
Przy stosowaniu dodatkowego mocowania mechanicznego za pomocą łączników przy średnicy talerzyków (około 60 mm) muszą 
one być mocowane pod warstwą zbrojoną. Paski siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokość około 10 cm. 
Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. O ile nie są stosowane kątowniki naroŜne z 
siatki to na naroŜnikach zewnętrznych siatka powinna zachodzić z obu stron na odległość co najmniej 10 cm. Na naroŜnikach 
otworów w elewacji (np. okien) naleŜy umieścić ukośne dodatkowe kawałki siatki (około 20 x 30 cm). W części parterowej a 
takŜe na cokołach naleŜy zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną. 
 
Wykonanie warstwy tynkarskiej 
Wyprawę tynkarską naleŜy wykonywać nie wcześniej niŜ po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej i nie później niŜ po 3 
miesiącach od wykonania tej warstwy. Wyprawę tynkarską naleŜy wykonywać zgodnie z przewidziana w projekcie fakturą. 
Zaleca się unikać wykonywania wyprawy bez wyraźnej faktury, gdyŜ przy duŜych nagrzewaniach powierzchni mogą ujawniać się 
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widoczne pęknięcia skurczowe. Masę tynkarską naleŜy rozprowadzać za pomocą kielni, pac lub aparatu tynkarskiego, zawsze w 
kierunku świeŜo połoŜonej warstwy. Bezpośrednio po nałoŜeniu warstwę wyprawy naleŜy przeciągnąć pacą stalową z tworzywa 
sztucznego lub gąbki poliuretanowej, w zaleŜności od tego jaką ma się uzyskać fakturę. W celu uniknięcia widocznych 
płaszczyzn styku między wyschniętym a świeŜo nakładanym tynkiem naleŜy zorganizować wystarczającą liczbę robotników, co 
pozwoli na płynne wykonywanie wypraw. 
Parapety zewnętrzne osadzić na uprzednio ocieplonej powierzchni styropianem gr. min. 3 cm. Wszystkie szczeliny dylatacyjne 
istniejące w ocieplanej ścianie muszą być wykonane równieŜ w warstwie ocieplającej. Jako wypełnienie szczelin mogą być 
stosowane m.in. profile dylatacyjne. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
Ogólne ustalenia dotyczące kontroli jakości podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
6.1. Docieplenie metodą lekką 
Przed rozpoczęciem robót naleŜy sprawdzić czy materiały dostarczone na budowę odpowiadają ustalonym normom i 
wymaganiom technicznym. 
Kontrola jakości wykonywanych robót naleŜy objąć poszczególne ich etapy, a mianowicie: 
- montaŜ rusztowań (warunki montaŜu i odbioru rusztowań określają odrębne przepisy) 
- przygotowanie ścian do ocieplenia, 
- umocowanie płyt styropianowych, 
- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie, 
- wykonanie nowych obróbek blacharskich. 
Przy wykonywaniu robót ocieplających metodą lekką naleŜy uwagę zwrócić na nadzór techniczny, tj.: 
ze względu na szczególny charakter robót przy ociepleniu ścian powinny być one wykonywane przez wykwalifikowanych 
pracowników, konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony przez wykonawcę, a takŜe nadzór inwestorski i 
autorski, w czasie wykonywania robót związanych z ociepleniem ścian powinien być prowadzony dziennik budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, w którym powinny być wpisane wszystkie spostrzeŜenia dotyczące jakości podłoŜa, warstwy 
ocieplającej i wyprawy zewnętrznej. 
Odbiór techniczny robót: 
a) w czasie wykonywania robót naleŜy przeprowadzać ich odbiór częściowy, który powinien objąć następujące etapy: 
- przygotowanie powierzchni ścian, 
- przyklejenie płyt styropianowych, 
- wykonanie wyprawy ochronnej na styropianie, 
- wykonanie nowych obróbek blacharskich, 
- wykonanie faktury elewacyjnej, 
b) wszystkie roboty powinny być odbierane na poszczególnych ścianach budynku, 
c) po zakończeniu wszystkich robót powinien być dokonany odbiór ostateczny polegający na sprawdzeniu zgodności 
wykonywanego ocieplenia z projektem technicznym oraz z podanymi w wytycznych wymaganiami. Przy odbiorze końcowym 
naleŜy ocenić następujące elementy ocieplenia: 
- równość powierzchni - wg wymagań normowych, jak dla III kat. tynków zewnętrznych 
- jednolitość faktury 
- jednolitość koloru 
- prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów 
- prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi rozwiązaniami elewacji ścian 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne ustalenia dotyczące obmiaru robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
7.7. Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową jest m2  wykonywanego docieplenia ścian. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące odbioru robót i podstaw płatności podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8 i 9. 
 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

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

Świadectwo ITB Nr 530/85              Metoda “lekka" ocieplania ścian zewnętrznych budynków 

Świadectwo ITB Nr 334/02              Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych Budynków. 
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PN-92/P-85010                                 Tkaniny szklane. 
PN-B-20130:1999                             Płyty styropianowe. 

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

Aprobata techniczna ZUAT-15/V.03 System ocieplenia ścian zewnętrznych z zastosowaniem 
styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej 
wyprawy elewacyjnej. ITB Warszawa 1999 r. 

Aprobata techniczna ITB AT-15-2693/2005 Zestaw wyrobów do wykonania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem 
BOLIX. 
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S-06.00.00. 
DOCIEPLENIE DACHU 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z dociepleniem dachu. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszelkie roboty dotyczące wykonania docieplenia dachu związane z realizacją projektu pt. 
Termomodernizacja istniejącego budynku Komisariatu Policji w Bielsku Białej (docieplenie ścian i dachu oraz wymiana stolarki).  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Specyfikacja obejmuje wykonanie robót związanych z wykonaniem termoizolacji dachu. 
  
1.4. Określenia podstawowe uŜyte w mniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i ST pkt. 5. 
 
1 .5.Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 
 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z dociepleniem stropu. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
2.1. Styropian 
Do ocieplenia stropu budynku powinny być stosowane płyty styropianowe FS 20, a jego właściwości techniczne powinny być 
następujące: 
- wytrzymałość na ściskanie płyt powinna być niemniejsza niŜ 20 kN/m2 
- struktura styropianu zwarta, czyli granulki polisterynowe powinny być trwale połączone w jednorodną masę, bez pustych 
miejsc, 
- grubość płyt 150 mm 
- odchyłki grubości nie powinny być większe niŜ ± l ,5 mm, 
- płyty powinny mieć proste krawędzie z ostrymi kantami, bez uszkodzeń, 
 
2. 2. Papa termozgrzewalna wg PN 89/B-27617. 
Wymagania wg normy PN-89/B-27617 a w szczególności dotyczą: 
1) Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach; 
2) Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam; 
3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy; 
4) Dopuszcza się naderwanie na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuŜsza niŜ 30 mm, nie więcej niŜ w 3 
miejscach na kaŜde 10 m długości papy; 
5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie; 
6) Wymiary papy w rolce: 
- długość:     20 m (± 0,20 mm), 
40 m (± 0,40 mm), 
60 m (± 0,60 mm), 
- szerokość:   90, 95, 100, 105, 110 cm (± 1 cm). 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania po uzgodnieniu z ZRU. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez ZRU 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

4.1. Pakowanie, przechowywanie i transport pap: 



 42 

1) rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniei 
20 cm i związane drutem lub sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm; 
2) na kaŜdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre- 
ślonymi w PN-89/B-27617: 
3) rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawil- 
goceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od 
grzejników; 
4) rolki papy naleŜy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jedne) warstwie. 
Odległość między warstwami — 80 cm. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.1. 

 
5.2.Docieplenie stropu 
Roboty naleŜy wykonywać w następującej kolejności: 
- prace przygotowawcze, tj. kompletowanie materiałów i sprzętu,  
- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni stropu (czyszczenie, reperacja) 
- pocięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary, 
- ułoŜenie folii PE, 
- zamocowanie płyt styropianowych, 
- ułoŜenie izolacji z papy, 
 
Płyty styropianowe 

Przed przyklejeniem płyty styropianowe powinny być odpowiednio wysezonowane. Na budowie płyty nie powinny być 
wystawione na działanie warunków atmosferycznych przez czas dłuŜszy niŜ 7 dni; poŜółkłe powierzchnie płyt muszą być przed 
ich zastosowaniem zeszlifbwane i odpylone. 
Płyty styropianowe naleŜy mocować do podłoŜa poziomo (wzdłuŜ dłuŜszej krawędzi) z zachowaniem 
mijankowego układu spoin pionowych. Nie mogą tworzyć się spoiny krzyŜowe. Na całej powierzchni ocieplanej dachu płyty 
powinny dokładnie przylegać do siebie. Powierzchnia przyklejanych płyt styropianowych powinna być równa, a szpary między 
nimi większe niŜ 2 mm wypełnione paskami styropianu. Całą powierzchnię po zakończeniu klejenia a przed rozpoczęciem 
wykonania warstwy zbrojonej naleŜy dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem ściernym. 

 

Pokrycia papami termozgrzewalnymi 

 
Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moŜe być wykonywane na połaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z 
podanym w normie PN-B-02361:1 999, tzn. od 1% do 20% na podłoŜu: 
a) betonowym, 
b) na płycie warstwowej ze styropianu z okleiną z pap asfaltowych; papa stanowiąca okleinę płyt styropianowych nie jest 
wliczana do liczby warstw pokrycia. 
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoŜa oraz sklejania dwóch jej warstw metodą zgrzewania, 
tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. 
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoŜe i wstęgę papy od strony przekładki 
antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie 
dopuszcza się ogrzewania podłoŜa, 

b) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być ciągle 
przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia, 

d) fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową naleŜy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoŜa wałkiem o 
długości równej szerokości pasma papy. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 
Jednostką obmiarową jest m2  wykonywanego docieplenia stropu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 
9.1 Normy 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-74/B-24620    Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
PN-74/B-24622    Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

PN-B-20130:1999 Płyty styropianowe. 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na gorąco. 
 PN-89/B-27617    Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-61/B-10245     Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze. 
PN-80/B-10240     Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-94701:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-B-94702:1999  Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999   Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 
 
10. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych — część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, 
wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
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S-07.00.00. 
WYMIANA STOLARKI 

1.   WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą stolarki Niniejsza 
specyfikacja obejmuje wszelkie roboty dotyczące wykonania stolarki związane z realizacją projektu pt. Termomodernizacja 
istniejącego budynku Komisariatu Policji w Bielsku Białej (docieplenie ścian i dachu oraz wymiana stolarki).  
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
  
Materiały uŜyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w normach, rysunkach, przypadku braku 
normy - powinny odpowiadać rysunkom technicznym wytwórni. 
Zgodnie z dokumentacją projektową naleŜy zastosować następujące materiały: 
• komplet stolarki okiennej PCV antywłamaniowej z szybą P4 
• komplet stolarki drzwiowej PCV lub aluminiowej antywłamaniowej z szybą P4 
• okna wyposaŜyć w szczeliny infiltracyjne 
• uszczelniająca masa silikonowa lub akrylowa 
• komplet kotew 
• zaprawa murarska i tynkarska 
• pianka montaŜowa 
• cegła pełna 
 
3.   SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 

4.    TRANSPORT 
 
4.1.     Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6 
Okna i drzwi aluminiowe powinny być dostarczone na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. Podczas transportu i 
składowania na budowie nie powinny doznawać uszkodzeń, odkształceń, a w przypadku okien drewnianych – zawilgocenia. 

 
5.    WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.     Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt2.1. 

 
5.2. Wbudowywanie stolarki 
 
5.2.1. Ustalenie wymiarów 
Wymiary okien i drzwi powinny być odpowiednio mniejsze od wymiarów otworu w ścianie, co umoŜliwia: 
- swobodne wstawienie ościeŜnicy, wypoziomowanie jej na klinach podpierających i ustawienie w pionie, 
- zmianę wymiarów ościeŜnicy,  
- „pracę” w zmiennych warunkach cieplno-wilgotnościowych, 
- zachowanie cech geometrycznych ościeŜnicy w przypadku ruchów konstrukcji budynku, 
wykonanie uszczelnień, 
- uzyskanie spadku na obróbkach odprowadzających wodę i montaŜ parapetów wewnętrznych przy oknach.  
Przy oknach z PCV - z uwagi na rozszerzalność liniową pod wpływem temperatury – luzy na wbudowanie róŜnicuje się 
odpowiednio do wymiarów gabarytowych i koloru okien. W przypadku jasnych kolorów okien minimalny luz (na stronę) powinien 
wynosić: 
10 mm przy wymiarach do 1,5 m 
15 mm przy wymiarach do 2,5 m 
20 mm przy wymiarach do 3,5 m. 
W przypadku okien o kolorach ciemnych (bardziej nagrzewających się pod wpływem promieniowania słonecznego) luzy powinny 
być dodatkowo zwiększone o 5 mm. Mniejsze od podanych dla drewna, PCV i aluminium luzy na wbudowanie, zmniejszone o 50 
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%, są dopuszczalne i zasadne przy stosowaniu do uszczelniania taśm z impregnacyjnych pianek z tworzywa sztucznego i duŜej 
dokładności wykonania ościeŜnicy.  
Luzy w części progowej, wynoszące zwykle 25-40 mm, mogą być zmniejszone, ale naleŜy mieć na uwadze zachowanie spadku 
na zewnętrznych obróbkach odprowadzających wodę i zamontowanie parapetów.  
Przy ustalaniu wymiarów naleŜy brać pod uwagę oprócz wymiarów nominalnych ościeŜnicy i okien równieŜ dopuszczalne 
odchyłki ościeŜnicy, które wynoszą: 
w ścianach surowych nieotynkowanych ±10 mm dla wymiarów do 2,5 m oraz ± 15 mm dla wymiarów od 2,5 do 5,0 m, 
w ścianach gotowych otynkowanych i z cegły licowej ±5 mm dla wymiarów do 2,5 m oraz ± 10 mm dla wymiarów od 2,5 do 5,0 
m. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe ościeŜnic wynoszą ±5 mm.  
Przed zamówieniem okien powinny być sprawdzone faktyczne wymiary ościeŜnic.  
W Ŝadnym z wymiarów luz na jedną stronę po wstawieniu ościeŜnicy nie powinien być mniejszy od wymaganego.  
W przypadku ościeŜa z szerokim węgarkiem w ścianach przewidzianych do ocieplenia naleŜy brać pod uwagę ewentualną 
potrzebę poszerzenia ościeŜnicy dodatkowymi elementami, aby uniknąć całkowitego zasłonięcia ościeŜnicy przez węgarek. 
Wymiar okna naleŜy wówczas zmniejszyć.  
 
5..2. Przygotowanie ościeŜy i okien do wbudowania.  
 
Przygotowanie ościeŜy.  
OścieŜa powinny odznaczać się dokładnością kształtu i wymiarów, ich płaszczyzny powinny być równe i gładkie, a przed 
montaŜem stolarki oczyszczone z pyłu. Warstwa izolacji termicznej w ścianach wielowarstwowych powinna równo dochodzić do 
krawędzi otworu na całym obwodzie ościeŜa.  
W przypadku stosowania materiałów przyklejanych (folie izolacyjne) lub kitów budowlanych, niektóre podłoŜa powinny być 
wzmocnione na powierzchni kontaktowej odpowiednim środkiem gruntującym.  
PodłoŜe powinno być wzmocnione, jeŜeli nie wykazuje wystarczającej zwartości, trwałości i występuje ryzyko odspojenia się 
warstwy klejącej wraz z drobinami materiału z powierzchni ościeŜa.  
Przygotowanie okien. 
Do wbudowania okien skrzydła się zdejmuje. Na czas wykonywania uszczelnień przy uŜyciu pianki poliuretanowej i kitów oraz 
podczas prowadzenia robót malarsko-tynkarskich okna powinny być osłonięte folią i ochronną taśmą malarską.  
 
5.2.3. Wprawianie okien i drzwi. 
Przed właściwym zamocowaniem ościeŜnica powinna zostać ustawiona i zablokowana w ościeŜu za pomocą klinów 
montaŜowych.  
Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny być zachowane jednakowe luzy przy stojaku i nadproŜu, a w ościeŜu z 
węgarkiem równieŜ luz przy płaszczyźnie węgarka. Próg ościeŜnicy powinien zostać podparty na klinach lub klockach 
podporowych, które zostaną na stałe. Przy posadowieniu okna na nieprzesklepionej warstwie izolacji termicznej w ścianach 
warstwowych podparcie progu powinny stanowić konsole stalowe zamocowane do konstrukcyjnej warstwy muru. Punkty 
wstępnego mocowania ościeŜnicy (klinowanie ościeŜnicy) powinny być rozmieszczone przy naroŜach ościeŜnicy, aby nie 
spowodować wygięcia elementów ościeŜnic. Do właściwego zamocowania ościeŜnicy w ościeŜu naleŜy stosować kotwy, tuleje 
rozpierane lub specjalne wkręty. Z uwagi na konstrukcję ściany kotwy mogą być uŜywane do wszystkich rodzajów ścian, 
natomiast tuleje rozpierane i wkręty nie mogą być stosowane do ścian szczelinowych, ze względu na osadzenie ościeŜnicy w 
strefie izolacji termicznej. Wszystkie łączniki musza być zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny być wykonane z blachy 
grubości min. 1,5 mm, kształt części połączeniowej z ościeŜnicą naleŜy dostosować do jej profilu. Kotwy mocuje się w 
określonych rozstawach na obwodzie ościeŜnicy przed jej wstawieniem w ościeŜe. Drugi koniec kotwy naleŜy przytwierdzić do 
muru kołkami rozporowymi lub specjalnymi wkrętami. Mocowanie ościeŜnic na wkręty lub tuleje wymaga przewiercenia 
elementów ościeŜnic. Przy wierceniu otworów i dokręcaniu wkrętów lub śrub naleŜy stosować pomocnicze kliny zabezpieczające 
przed przesunięciem ościeŜnicy lub wygięciem mocowanego elementu. Długość tulei i specjalnych wkrętów powinna być tak 
dobrana, aby uwzględniając szerokość mocowanego elementu i luz, uzyskać niezbędne ich zagłębienie w ścianie. Wielkość 
zagłębienia powinna być określona przez producenta łączników. 
Przy tworzeniu zestawów okien z PVC i aluminium o duŜych gabarytach powinny być stosowane, zgodnie z wytycznymi 
producenta, łączniki umoŜliwiające kompensację rozszerzalności liniowej. 
 
5.2.4. Uszczelnianie luzów.  
Luz na wbudowanie naleŜy wypełnić materiałem uszczelniającym w celu uzyskania wymaganej izolacyjności termicznej i 
akustycznej, uwzględniając: 
- rozszerzalność materiału ramy ościeŜnicy, 
- naraŜenie szczeliny od strony zewnętrznej na wnikanie wody z opadów atmosferycznych, 
- naraŜenie szczeliny od strony wewnętrznej na wnikanie pary wodnej. 
Materiał uszczelniający powinien być elastyczny w granicach przewidywanych zmian wymiaru szczelin. Wypełnienie szczeliny 
powinno być moŜliwie pełne w kierunku grubości ościeŜnicy i ciągłe na obwodzie okna.  
Izolacja cieplna i akustyczna.  
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Dopuszcza się wykonanie izolacji z poliuretanowej pianki montaŜowej, wełny mineralnej lub waty szklanej. Przy uszczelnianiu 
wyrobów o duŜych gabarytach naleŜy stosować rozpórki zabezpieczające przed wygięciem elementów ramy przez rozpręŜającą 
się piankę.  
Izolacja paroszczelna.  
NaleŜy zastosować izolację z folii paroizolacyjnej przyklejanej jednym brzegiem do ościeŜnicy, drugim do ościeŜa lub kitu 
silikonowego ułoŜonego w szczelinie między krawędzią ościeŜnicy a ościeŜem. Grubość warstwy silikonu powinna wynosić około 
połowy szerokości szczelin. W obu przypadkach powinny być spełnione warunki do uzyskania trwałej przyczepności do ramy i 
ościeŜa.  
 
Zewnętrzne zabezpieczenie przed wnikaniem deszczu.  
Materiał uŜyty na zewnętrznej stronie połączenia powinien być paroprzepuszczalny i zabezpieczać przed wnikaniem wody w 
warunkach silnego wiatru. Uszczelnienia naleŜy dokonać foliami paroprzepuszczalnymi lub rozpręŜnymi taśmami 
uszczelniającymi.   
 
5.3. Obróbki zewnętrzne i wewnętrzne.  
 
5.3.1. Obróbki odprowadzające wodę. 
Obróbki przejmujące i odprowadzające wodę spływającą z płaszczyzny okna i płaszczyzn ościeŜnic naleŜy wykonać w dolnej 
zewnętrznej części ościeŜa. Obróbki mogą być wykonane z blachy stalowej, profili aluminiowych, kamienia lub kształtek 
ceramicznych. W oknach drewnianych parapety (okapniki) stalowe i aluminiowe naleŜy mocować wkrętami we wrębie 
wykonanymi na zewnętrznej płaszczyźnie progu, w oknach z PVC i aluminium do elementu podprogowego. Szerokość parapetu 
powinna być tak dobrana, aby odprowadzać wodę w odległości 3 – 5 cm poza lico ściany, spadek powinien wynosić min. 5%. W 
celu zabezpieczenia parapetu przed poderwaniem naleŜy zamocować go na wspornikach przykręconych w progu ościeŜa lub na 
zewnętrznej płaszczyźnie ściany. Parapety powinny być wyposaŜone w końcówki umoŜliwiające wydłuŜenie parapetu pod 
wpływem zmian temperatury, uwzględniając przy montaŜu luz min. 2 mm/m. Parapety dłuŜsze niŜ 3,0 m powinny być łączone na 
długości za pośrednictwem profili dylatacyjnych.  
 
5.3.2. Parapety wewnętrzne. 
Do wykonania parapetów wewnętrznych moŜna uŜywać róŜnych materiałów np. drewna, kamienia, tworzyw sztucznych, itp. 
Parapet powinien być osadzony po uszczelnieniu okna w ościeŜu. Wysokość osadzenia w stosunku do progu ościeŜnicy 
wyznacza wrąb pod parapet. W oknach z PVC i aluminium parapet powinien być podsunięty pod próg okna dzięki cofniętemu od 
płaszczyzny ościeŜnicy kształtownikowi podprogowemu. Parapet naleŜy osadzić na podkładzie wyrównanej zaprawy.  
 
5.3.3. Wykończenie połączenia ościeŜnicy z ościeŜem. 
Od wewnątrz ościeŜa naleŜy otynkować lub obłoŜyć płytą gipsowo-kartonową, od zewnątrz otynkować. Od wewnątrz tynk 
powinien zakryć warstwę uszczelnionego luzu. W miarę potrzeby dopuszcza się zastosowanie oblistwowań styku ościeŜa z 
oknem. Od strony zewnętrznej ościeŜa naleŜy tynkować, stosując na krawędzi styku z oknem naroŜniki tynkarskie. W 
wyprawach bez naroŜników tynk naleŜy odsunąć od płaszczyzny ościeŜnicy na grubość kielni w celu uniknięcia przypadkowych 
spękań. 
 
5.4. Termin osadzania stolarki.  
Ze względu na zagroŜenie osadzanych okien i drzwi na uszkodzenia mechaniczne i zanieczyszczenia oraz niekorzystne 
działanie wilgotnego powietrza w czasie wysychania budynku naleŜy zwrócić szczególną uwagę na czas ich osadzania. 
Taśmy i folie ochronne naklejone na profilach z PVC, aluminium i na wyrobach z drewna nie powinny pozostawać na nich przez 
dłuŜszy czas. 
Wbudowywanie stolarki, szczególnie wykonanej z drewna, powinno odbywać się w budynku zabezpieczonym przed wilgocią od 
opadów atmosferycznych, a takŜe po wykonaniu robót mokrych (tynki, posadzki) i po wyschnięciu budynku. OścieŜa naleŜy 
tynkować po wbudowaniu okien.  
Parapety wewnętrzne i obróbki zewnętrzne odprowadzające wodę powinny być montowane w trakcie wbudowywania okien. 
Pozostawienie okien i drzwi zewnętrznych bez obróbek i uszczelnień jest niedopuszczalne. 

 
5.5 Wbudowywanie drzwi.  
Podczas wbudowywania drzwi naleŜy brać pod uwagę uwarunkowania i wymagania dotyczące szczelności izolacyjności jak przy 
wprawianiu okien. Wymiary drzwi są określone jako wymiary światła ościeŜnicy. Przy ustalaniu światła ościeŜa naleŜy brać pod 
uwagę zarówno wymiary przekroju elementów ościeŜnicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie. W wysokości ościeŜa naleŜy 
uwzględnić poziom posadzki (podłogi) wykończonej ostatecznie oraz próg. OścieŜnice drewniane, z PVC i aluminium naleŜy 
osadzać w ościeŜa nieotynkowane z przewidzianym luzem na wbudowanie przy stojakach i nadproŜu po 1 – 1,5 cm. OścieŜnice 
regulowane, osadza się po wykonaniu tynków na płaszczyznach ścian. Dopuszcza się następujące sposoby wbudowania 
ościeŜnic stalowych: 
w czasie wznoszenia ścian, 
w uprzednio wykonane ościeŜnice z zamocowaniem na zaprawę cementową w gniazdach w ościeŜu kotew przyspawanych do 
ościeŜnicy, 
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na tuleje rozpierane lub śruby. 
Do zamocowania ościeŜnice naleŜy ustawiać w pionie z zachowaniem prostokątności ramy. Liczba i rozstaw punktów 
mocowania ościeŜnic stalowych powinna być określona w aprobatach technicznych. OścieŜnice szerokości większej niŜ 1 m 
naleŜy mocować dodatkowo w nadproŜu. Rozstaw punktów mocowania powinien wynosić około 75 cm.  
Luzy na wbudowanie w drzwiach zewnętrznych wejściowych naleŜy uszczelniać wg zasad przyjętych dla okien. Drzwi 
wewnętrzne uszczelnia się rozpręŜoną pianką poliuretanową, wełną mineralną lub watą szklaną. Przy drzwiach o zwiększonej 
izolacyjności akustycznej uszczelnienie nie powinno pogarszać parametrów ustalonych dla drzwi. Przy montaŜu drzwi 
przeciwpoŜarowych luz na wbudowanie powinien być szczelnie wypełniony np. wełną mineralną niepalną o gęstości min. 60 
kg/m3.  
 
6.        KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.      Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
6.2.     Kontrola wykonania  
Kontrola jakości obejmuje sprawdzenie zgodności montaŜu i jakości zamontowanej stolarki warunkami wytycznymi inwestora 
oraz warunkami technicznymi wykonywania, a takŜe sprawdzeniem udokumentowania jakości wykonanych prac odpowiednimi 
protokołami.  
Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem i budzą wątpliwości, powinny być zbadane przez 
upowaŜnione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
Stolarkę okienną zewnętrzną moŜna uznać za prawidłowo wbudowaną, jeŜeli: 
podparta i zamocowana ościeŜnica przenosi obciąŜenia od cięŜaru własnego okna, działania wiatru i inne obciąŜenia 
występujące podczas uŜytkowania okna, 
luz między oknem a otworem w ścianie pozwala na zmiany wymiarów okna, jakie zachodzą wraz ze zmianami temperatury 
(rozszerzalność PVC i aluminium) lub wilgotności (pęcznienie drewna) oraz uniemoŜliwia zmiany cech geometrycznych okna 
pod wpływem ruchu konstrukcji budynku od zmiennych obciąŜeń i temperatur lub nierównomiernego osiadania, 
usytuowanie okna w ścianie zapewnia moŜliwie wysoką temperaturę na płaszczyźnie ościeŜa od strony wewnętrznej, nie niŜszą 
od temperatury punktu rosy,  
wypełnienie luzu między oknem a ościeŜem zapewnia szczelność na przenikanie powietrza, izolacyjność cieplną i akustyczną 
(na poziomie nie niŜszym niŜ wymagana dla okien), a izolacyjny materiał wypełniający jest zabezpieczony przed zawilgoceniem 
wodą lub parą wodną, 
woda z opadów atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej części okna poza lico zewnętrzne ściany (w dolnej części drzwi 
balkonowych na płaszczyznę balkonu lub tarasu), 
niezmienione są cechy geometryczne wyrobów, skrzydła sprawnie funkcjonują przy otwieraniu i zamykaniu, 
zamocowanie i uszczelnionie jest trwałe w czasie porównywalnym z trwałością okna. 
 
6.3. Ocena wyników badań 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na 
koszt Wykonawcy. 
 
7.    OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.     Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S-00.00.00. Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
szt. – ilość ościeŜnic 
m2 – powierzchnia okien i drzwi 
 
8.    ODBIÓR ROBOT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z wytycznymi inwestora, ST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. 
Przy dokonywaniu odbioru naleŜy sprawdzić zgodność wykonywanych robót z projektem budowlanym, warunkami technicznymi 
wykonania, normami i przepisami. W trakcie odbioru naleŜy stwierdzić czy odbierane roboty spełniają warunki zasad prawidłowej 
eksploatacji oraz czy w wyniku ich odbioru moŜna przystąpić do uŜytkowania obiektu, ewentualnie stwierdzić istniejące wady i 
usterki. 
Z odbioru częściowego i końcowego naleŜy spisać protokół, podpisany przez upowaŜnione do odbioru osoby. Protokół powinien 
zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. 
Odbiór okien i drzwi przeprowadza się w trzech etapach: 
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przed wbudowaniem – na zgodność z aprobatą techniczną lub dokumentacją indywidualną (w zakresie rozwiązania 
konstrukcyjnego, zastosowanych materiałów i jakości wykonania) oraz na zgodność z zamówieniem, 
w ramach odbioru robót ulegających zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcia progów, zamocowania ościeŜnic, 
uszczelnienia luzów), 
po wbudowaniu. 
Przy wbudowywaniu okien i drzwi nie moŜna dopuścić do zmiany cech geometrycznych ościeŜnic, uszkodzeń mechanicznych i 
trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć. Odchylenie od pionu ościeŜnic okiennych i drzwiowych nie moŜe przekraczać 2 mm na 1,0 
m ościeŜnicy, nie więcej jednak niŜ 3 mm na całą ościeŜnicę. Otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć. 
Otwarte skrzydła okienne i drzwiowe nie mogą samoczynnie (pod własnym cięŜarem) dalej się otwierać lub zamykać. Zamknięte 
skrzydła powinny dolegać do ościeŜnicy równomiernie wszystkimi naroŜami.  
 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
Polskie normy 
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S-08.00.00. 
ROBOTY MALARSKIE 

1.   WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich. Niniejsza specyfikacja obejmuje 
wszelkie roboty dotyczące wykonania robót malarskich projektu pt. Termomodernizacja istniejącego budynku Komisariatu Policji 
w Bielsku Białej (docieplenie ścian i dachu oraz wymiana stolarki).  
 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  
S-00.00.00 „Wymagania ogólne” PKT 4. 
 
2.2. Materiały do robót malarskich 
- grunt wg PN-69B/-10280 
- farba emulsyjna wg PN-69B/-10280 
- gładź gipsowa PN-58/B10100 
- rusztowania, 

 
2.2.1. Rusztowania 
Rusztowania robocze przestawne mogą być wykonane z drewna lub rur stalowych w postaci: 
- rusztowań kozłowych, wysokości od 1,0 do 1,5 m, składających się z leŜni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), nóg z krawędziaków (np. 
7,6 x 7,6 cm), stęŜeń (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek, 
- rusztowań drabinowych, składających się z drabin (np. długości 6 m, szerokości 52 cm), usztywnionych stęŜeniami z desek 
(np. 3,2 x 12,5 cm), na których szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm) układa się pomosty z desek, 
- przesławnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych średnicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek 
około 1,2 x 1,5 m lub płaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych średnicy 108 mm i kątowników 45 x 45 x 5 mm i 70 x 
70 x 7 mm), o wymiarach klatek około 1,1 x 1,5 m, 
- rusztowań z rur stalowych średnicy od 33,5 do 76,1 mm połączonych łącznikami w ramownice i kratownice. Rusztowanie 
naleŜy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 
- drewno i tarcica wg F'N-D-95017, PN-D-96000, PN-D-96002 lub innej zaakceptowanej przez InŜyniera, 
- gwoździe wg BN-87/5028-12, 
- rury stalowe wg PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez InŜyniera, 
- kątowniki wg PN-H-93401, PN-H-93402 lub innej zaakceptowanej przez InŜyniera. 
 
3.   SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

 
3.2. Sprzęt do wykonania robót malarskich 
Wykonawca przystępujący do robót powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- środków transportu 
- agregatów malarskich 
Ponadto przy Robotach stosuje się drobny sprzęt pomocniczy. 

 
4.    TRANSPORT 
 
4.1.     Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
4.2.     Transport materiałów 
 
4.2.1. Transport farb i materiałów do robót malarskich 
Farby i materiały do robót malarskich moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed uszkodzeniami i wpływami atmosferycznymi. 
 
 
 5.    WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.     Ogólne zasady wykonania robót 
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Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2.1. 
 
5.2. Zasady wykonywania robót malarskich 
Roboty malarskie naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
Jeśli w dokumentacji projektowej podano zbyt mało ustaleń dotyczących wykonania powłok malarskich, to w ST powinny być 
zawarte następujące warunki: 
1. Powłoki malarskie naleŜy wykonać zgodnie z ustaleniami PN-69łB-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
 
5.2.1.  Zasady ogólne wykonania robót malarskich 
a) właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na której ma być połoŜona powłoka malarska, 
tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem, zagruntowaniem (podłoŜa niewsiąkliwe nie wymagają gruntowania) oraz ewentualnym 
uprzednim zafluatowaniem. 
b) roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niŜszej niŜ 5°C (z zastrzeŜeniem, aby w ciągu doby nie 
następował spadek temperatury poniŜej 0°C) i nie wyŜszej niŜ 22"C - z tym, Ŝe do nakładania powłoki malarskiej 
najkorzystniejszymi są temperatury 12 - 18°C. 
c) w miesiącach letnich naleŜy unikać prowadzenia robót malarskich na zewnątrz budynków podczas intensywnego działania 
promieni słonecznych na malowaną powierzchnię. 
d) na zewnątrz budynków nie naleŜy wykonywać powłok malarskich podczas opadów atmosferycznych oraz przy szybkości 
wiatru powyŜej 20 km/godz (tj. około 4° wg skali Beauforta). 
e) podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od urządzeń ogrzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne 
 
5.2.2. Powłoki 
a) powłoki powinny równomiernie, bez prześwitów, pokrywać podłoŜe lub podkład, nie wykazując odprysków, spękań, 
nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi 
faktury pokrywanej powierzchni. 
b) barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między wykonawcą a inwestorem oraz powinna być jednolita, 
bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o róŜnym odcieniu i natęŜeniu (nie dotyczy powłok jednowarstwowych 
przeznaczonych do powtórnego malowania przy malowaniu uproszczonym), 
c) nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach wbicia gwoździ, natomiast dopuszcza się przy malowaniu 
elewacji niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowań, największy wymiar takiej plamy nie 
powinien jednak przekraczać 20 cm. 
f) powłoki powinny wytrzymywać próbę na przyczepność wg 4.3.3.3 PN-69łB-10280 oraz być odporne na wycieranie i 
wsiąkliwość; wymaganie to nie dotyczy przyczepności powłok z farb wapiennych i cementowych. 
g) powłoki z farb kazeinowych i krzemianowych powinny być odporne na zmywanie wodą, a z farb emulsyjnych – na zmywanie 
wodą z mydłem. 
h) powłoki z farb emulsyjnych powinny być odporne na reamulgację; ponadto powłoka z farby skrylowosterynowej powinna być 
odporna na działanie kwasu solnego i ługu sodowego. 
j) przykra woń powłoki i zawartość materiałów szkodliwych dla zdrowia są niedopuszczalne. 
 
5.3.  Dopuszczalne tolerancje wykonania robót   
 
5.3.1. Dopuszczalne wartości odchyłek wykonania robót malarskich: 
W zaleŜności od wymaganej jakości wykonania wg 2.1.4 PN-69/B-10280 linie styku odmiennych barw powłok mogą wykazywać 
odchylenia liczone od przyjętej teoretycznie linii zmiany barw: 
do 3 mm na 1 m i do 4 mm na całej długości linii zmiany barw - w przypadku malowania uproszczonego, 
do 2 mm na 1 m i do 3 mm na całej długości linii zmiany barw - w przypadku malowania zwykłego, 
do 1 mm na 1 m i do 2 mm na całej długości linii zmiany barw - w przypadku malowania doborowego. 
Wymalowane paski i fryzy powinny mieć jednakową szerokość na całej swojej długości, przy czym w zaleŜności od 
jakości wykonania dopuszcza się odchyłki od teoretycznej szerokości: 
do 2 mm na całej długości w przypadku malowania uproszczonego, 
do 1 mm na całej długości w przypadku malowania zwykłego, 
natomiast w przypadku malowania doborowego odchyłek nie dopuszcza się. 
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.      Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
6.2 Kontrola wykonania robót malarskich 
Kontrola wykonania powłok malarskich polega na sprawdzeniu: 
- zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną i ST, 
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- materiałów, 
- podłoŜy, 
- sprawdzenie podkładów, 
- sprawdzenie powłok. 
 
Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem i budzą wątpliwości, powinny być zbadane przez 
upowaŜnione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich naleŜy wykonać przez wzrokowe stwierdzenie 
równomierności rozłoŜenia farby, jednolitości natęŜenia barwy, braku prześwitów i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie 
roztartego pigmentu, braku odprysków, spękań, pęcherzy, łuszczących się odstających płatków powłoki, wgłębień w miejscach 
wbicia gwoździ, braku plam, smug, zacieków, widocznych śladów pędzla itp. niedopuszczalnych usterek. 
Sprawdzenie zgodności barwy powłoki z ustalonym wzorem naleŜy wykonać przez porównanie w rozproszonym świetle 
zabarwienia wyschniętej powłoki z barwą wzorca. Wzorzec dla powłok nakładanych bez podkładu wyrównawczego na tynki, 
betony, płyty pilśniowe itd. powinien być wykonany na tekturze lub papierze o powierzchni chropowatej w stopniu moŜliwie 
zbliŜonym do faktury podłoŜa. 
Sprawdzenie odchylenia linii styku odmiennych barw powłok oraz sprawdzenie szerokości wymalowanych pasków i fryzów 
naleŜy wykonać za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 mm. 
 
6.3. Ocena wyników badań 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na 
koszt Wykonawcy. 
 
 
7.    OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.     Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S-00.00.00. Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
7.2.1.      Roboty malarskie  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych powłok malarskich. 
 
8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i 
badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. 
 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
9.2.     Cena jednostki obmiarowej wykonanych powłok malarskich 
Zapłacie podlegają Roboty odebrane. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla załoŜonego sposobu wykonania i obejmuje: 
Cena 1 m2 wykonania powłok malarskich obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze. 
- dostarczenie materiałów, 
- ustawienie rusztowania, 
- szpachlowanie i szlifowanie, 
- zagruntowanie podłoŜa, 
- malowanie, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy 
 
PN-69łB-10280 Roboty malarskie budowlane Farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 
PN-80/081531 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoŜa oraz przyczepności międzywarstwowej 
PN-66/C-96023 Przetwory naftowe. Benzyna do lakierów 
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BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania 
BN-79/6113-51 Farby olejne i ftalowe do gruntowania, przeciwrdzewne, miniowe 
BN-79/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania 
BN-81/6114-63 Lakiery olejno-Ŝywiczne schnące na powietrzu 
BN-76/6115-38 Emalie olejno-Ŝywiczne i ftalowe ogólnego stosowania 
BN-83/6115-66 Emalie celulozowe ogólnego stosowania 
BN-82/6118-32 Pokost lniany 
PN-D-9017  Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 
PN-D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montaŜowych, Budownictwo ogólne, Arkady, Warszawa 1990r. 
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S-09.00.00. 

ELEMENTY BETONOWE I śELBETOWE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elementówi betonowych i Ŝelbetowych. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje wszelkie roboty dotyczące wykonania elementów betonowych i Ŝelbetowych projektu pt. 
Termomodernizacja istniejącego budynku Komisariatu Policji w Bielsku Białej (docieplenie ścian i dachu oraz wymiana stolarki).  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Znaczy to, iŜ projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych moŜe wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie 
dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które 
są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i 
Ŝelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inŜynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających 
na celu wykonanie robót związanych z: 
- przygotowaniem mieszanki betonowej, 
- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
- pielęgnacją betonu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Beton zwykły — beton o gęstości powyŜej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i 
grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa— mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa — mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwość betonu — stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym. 
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. 
Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działania 
mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamraŜania i odmraŜania próbek betonowych, przy której ubytek 
masy jest mniejszy niŜ 2%. 
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba 
po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną w MPa. 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie R^0 - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. prawdopodobieństwem) 
uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych 
zgodnie z normą PN-B-06250. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
2.2. Składniki mieszanki betonowej 
 
2.2.1. Cement - wymagania i badania 
Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie 
jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 
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- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA, 
- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA. 
- dla betonu klasy B45 i większej - klasa cementu 52,5 NA. 
Do kaŜdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). KaŜda partia dostarczonego cementu 
przed jej uŜyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Zakazuje się pobierania 
cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeŜeli nie ma pewności, Ŝe dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej 
samej cementowni. 
Przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 
następującym badaniom: 
- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3,1996, PN-EN 196-6;1997, 
- sprawdzenie zawartości grudek. 
Wyniki wyŜej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać następujące 
wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 
- początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 
- koniec wiązania — najpóźniej po upływie 1 O godzin. 
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 
- wg próby Le Chateliera — nie więcej niŜ 8 mm, 
- wg próby na plackach — normalna. 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleni, nie dających się 
rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej niŜ 20% cięŜaru 
cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki naleŜy usunąć poprzez 
przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaŜą niezgodność z 
normami, cement nie moŜe być uŜyty 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 Ŝelbetowe 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). 
PodłoŜa 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 
zwilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moŜe być uŜyty 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. 
KaŜda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób 
umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie. 
 
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 składowym oddzielnie 
składowane na umocnionym i czystym podłoŜu w sposób uniemoŜliwiający mieszanie się. 
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy PN-B-
06714.40. 
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 
W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ: 
-  1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
-  3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 
Do betonów klas B30 i wyŜszych naleŜy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze 
ziarna 16 mm. 
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, Ŝe zostały one zbadane w placówce badawczej wskazanej 
przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
- zawartość pyłów mineralnych — do 1%, 
- zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłuŜonych 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%, 
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- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 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 wg normy PN-B-06714.26. 
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-B06714.34 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 
wg normy PN-B-06714.26, 
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.1 5, 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-806714.12, 
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla kaŜdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg normy PN-B-
06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora 
nadzoru. 
W przypadku, gdy kontrola wykaŜe niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uŜycie takiego 
kruszywa moŜe nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym 
sprawdzeniu. 
NaleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla 
korygowania receptury roboczej betonu. 
 
2.2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 
JeŜeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie 
wymaga badania. 
 
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 Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz 
posiadać atest producenta. 
 
2.3. Beton 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inŜynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 
- nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 
- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niŜ 20% po 150 cyklach 
zamraŜania i odmraŜania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 
- wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8), 
- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić 
szczelne ułoŜenie 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 niŜ 42% przy kruszywie grubym do 1 6 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 róŜną, 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 naleŜy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z 
mieszanek o róŜnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze 
stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance moŜna skorzystać z wartości 
parametru A podawanego w literaturze fachowej. 
Maksymalne ilości cementu w zaleŜności od klasy betonu są następujące: 
- 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30, 
- 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyŜszych. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych 
(średnia temperatura dobowa nie niŜsza niŜ 10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie naleŜy określić jako równą 1,3 
R. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczać: 
- wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
- wartości 3,5-5,5% - dla betonu naraŜonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa, do 1 6 mm, 
- wartości 4,5~6,5% — dla betonu naraŜonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-
3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 
- metodą Ve-Be, 
- metodą stoŜka opadowego. 
RóŜnice pomiędzy załoŜoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-B-06250 nie mogą 
przekraczać: 
- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
- ±10 mm przy pomiarze stoŜkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. 
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stoŜka opadowego. 
 
3.      SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory musza mieć 
aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek naleŜy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do 
zagęszczania mieszanki betonowej naleŜy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między 
prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się 
jednakowymi drganiami na całej długości. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.     Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

 
4.2.     Transport mieszanki betonowej 
Transport mieszanki betonowej naleŜy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość ,,gruszek" 
naleŜy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia 
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej moŜna 
wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 
- 90 min. - przy temperaturze +15°C, 
- 70 min. - przy temperaturze +20°C, 
- 30 min. - przy temperaturze +30°C. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.     Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2.1. 
 
5.2. Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe 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, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoŜonego 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-B-06250 i PN-B-06251. 
Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

 
5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który 
moŜe zapewnić Ŝądane 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 naleŜy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niŜ 2 minuty. 
Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe ich opróŜnianie lub pompy 
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy 
wysokość ta jest większa, naleŜy 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 naleŜy przestrzegać wymogów dokumentacji technologicznej, która 
powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
- w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź 
teŜ za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, 
- przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne. 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej naleŜy spełniać następujące warunki: 
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niŜ 0,65 
odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej, 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
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- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy 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 naleŜy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach 
moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 
stwardniałego ze świeŜym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego oraz zwilŜenie wodą. 
PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć 
później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C, czas 
trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŜonego betonu. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe 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 naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ plus 5°C, zachowując warunki 
umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie 
wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana 
konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru 
oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed 
utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróŜniania betoniarki nie powinna być 
wyŜsza niŜ 35°C. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, naleŜy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą 
mat lub folii. 
 
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. 
Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C naleŜy nie później niŜ po 12 godz. Od zakończenia betonowania rozpocząć 
pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyŜszej beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 
1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania 
przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
 
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, 
— równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260; 
wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2 mm. 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. JeŜeli dokumentacja projektowa nie przewiduje 
specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań naleŜy wszystkie 
wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
 
5.7. Deskowania 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) naleŜy wykonać według projektu 
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. 
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Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowań powinna być 
sprawdzana na siły wywołane parciem świeŜej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna 
uwzględniać: 
- szybkość betonowania, 
- sposób zagęszczania, 
- obciąŜenia 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 montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność uŜycia, 
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań moŜna uŜyć 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 moŜna zastosować 
połączenia na pióro i wpust, naleŜy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na 
uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznie. 
StaŜowania naleŜy 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 naleŜy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej. 
 
 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.      Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
6.2. Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję naleŜy w trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w 
postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niŜ: 
- 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. JeŜeli próbki pobrane i badane jak wyŜej wykaŜą wytrzymałość niŜszą od 
przewidzianej dla danej klasy betonu, naleŜy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. JeŜeli wyniki tych badań 
będą pozytywne, to beton naleŜy 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 dłuŜszym 
niŜ 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niŜ 
od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania 
obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie 
regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. Próbki trzeba przechowywać w warunkach 
laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Nasiąkliwość zaleca się równieŜ badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o 
minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki naleŜy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w 
okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu moŜe być 
zmniejszona do 6, a badanie naleŜy przeprowadzić w okresie 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz 
kaŜdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niŜ 160 
mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 
Próbki przechowywać naleŜy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne 
uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a takŜe gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
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JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany 
do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą 
ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu, 
- badanie mieszanki betonowej, 
- badanie betonu. 
 
Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250: 
 
 

Rodzaj badania 
 

Metoda badania 
według 
 

Termin lub częstość 
badania 
 

Badania 
składników 
betonu 
 

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

PN-EN 196-3 
j.w. 
PN-EN 196-6 
PN-EN 196-1 
 

Bezpośrednio przed uŜyciem 
kaŜdej dostarczonej partii 
 

j.w. 
 

2) Badanie kruszywa 
- składu ziarnowego 
- kształtu ziaren 
- zawartości pyłów 
-- zawartości zanie- 
czyszczeń 
- wilgotności 
 

PN-EN 933-1 
PN-EN 933-3 
PN-EN 933-9 
PN-B-06714/12 
PN-EN 1097-6 
 

j.w. 
 

j.w. 
 

3) Badanie wody 
 

PN-B-32250 
 

Przy rozpoczęciu robót 
i w przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczenia 
 

j.w. 
 

4) Badanie dodatków 
i domieszek 
 

PN-B-06240 
i Aprobata 
Techniczna 
 

 
 

Badanie 
mieszanki 
betonowej 
 

Urabialność 
 

PN-B-06250 
 

Przy rozpoczęciu robót 
 

j.w. 
 

Konsystencja 
 

j.w. 
 

Przy projektowaniu recepty 
i 2 razy na zmianę roboczą 
 

j.w. 
 

Zawartość powietrza 
 

j.w. 
 

j.w. 
 

Badanie 
betonu 
 

1) Wytrzymałość na 
ściskanie na próbkach 
 

j.w. 
 

Po ustaleniu recepty i po wykonaniu 
kaŜdej partii betonu 
 

j.w. 
 

2) Wytrzymałość na 
ściskanie — badania 
nieniszczące 
 

PN-B-06261 
PN-B-06262 
 

W przypadkach technicznie 
uzasadnionych 
 

j.w. 
 

3) Nasiąkliwość 
 

PN-B-06250 
 

Po ustaleniu recepty, 3 razy 
w okresie wykonywania kon- 
strukcji i raz na 5000 m betonu 
 

j.w. 4) Mrozoodporność j.w. j.w. 
j.w. 
 

5) Przepuszczalność 
wody 
 

j.w. 
 

j.w. 
 

 
 
6.3. Tolerancja wykonania 
 
6.3.1. Wymagania ogólne 
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- RozróŜnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku wykonywania 
elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o powaŜnych konsekwencjach jej zniszczenia 
oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 
- Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z podaniem: 
a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 
b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi w normie, łącznie z 
określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 
- Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych. 
- Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłuŜnych i poprzecznych 
osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 
- Odchylenia poziome wzdłuŜ wysokości budynku powinny przyjmować wartości róŜnoimienne w stosunku do układu 
rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym naleŜy podjąć działania korygujące. 
 
6.3.2. System odniesienia 
- Przed przystąpieniem do robót na budowie naleŜy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową geodezyjną stanowiące 
przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania  elementów  konstrukcji  zgodnie  z  normami  PN-87/N-02251 i PN-
74/N-02211. 
- Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 
6.3.3. Fundamenty (ławy-stopy) 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niŜ: 
±10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno być większe 
niŜ: 
± 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
±15 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
6.3.4. Słupy i ściany 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie 
powinno być większe niŜ: 
±10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do słupów i ścian 
sąsiednich nie powinno być większe niŜ: 
±15 mm przy klasie tolerancji N1, 
±10 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na kaŜdym poziomie nie powinno być 
większe niŜ: 
± 20 mm przy L < 30 m, 
± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, 
±0,10 (L+500) przy L > 500 m. 
- Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o wysokości h nie powinny 
być większe niŜ: 
± h/300 przy klasie tolerancji N1, 
± h/400 przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno być większe niŜ: 
±10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokości Σh w 
stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być większa niŜ: 
VΣh /300√n przy klasie tolerancji N1, 
VΣh /400√n  przy klasie tolerancji N2. 
 
6.3.5. Belki i płyty 
— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niŜ: 
±10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
— Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niŜ: 
± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
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— Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niŜ: 
±15 mm przy klasie tolerancji N1, 
±10 mm przy klasie tolerancji N2. 
— Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niŜ: 
±10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
— Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niŜ: 
±15 mm przy klasie tolerancji N1, 
±10 mm przy klasie tolerancji N2. 
— Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie 
powinno być większe niŜ: 
±15 mm przy klasie tolerancji N1, 
±10 mm przy klasie tolerancji N2. 
— Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyŜszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie powinno być 
większe niŜ: 
± 20 mm przy H, < 20 m, 
± 0,5 (H.+20) przy 20 m < H, < 100 m, 
± 0,2 (H+200) przy H, > 100 m. 
 
6.3.6. Przekroje 
— Dopuszczalne odchylenie wymiaru l, przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niŜ: 
± 0,04 l, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 0,02 l, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
— Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie płaszczyzny 
bocznej od pionu nie powinno być większe niŜ: 
± 0,04 l, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 0,02 l, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niŜ: 
-10 mm przy klasie tolerancji N1, 
-5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niŜ: 
-10 mm przy klasie tolerancji N1, 
-5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
6.3.7. Powierzchnie i krawędzie 
- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe niŜ: 
7 mm przy klasie tolerancji N1, 
5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe niŜ: 
15 mm przy klasie tolerancji N1, 
10 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być 
większe niŜ: 
5 mm przy klasie tolerancji N1, 
2 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być większe niŜ: 
6 mm przy klasie tolerancji N1, 
4 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie 
powinno być większe niŜ: 
L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niŜ: 
4 mm przy klasie tolerancji N1, 
2 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
6.2.8. Otwory i wkładki 
- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niŜ: 
±10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
OBMIAR ROBÓT 
 



 63 

7.1.     Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S-00.00.00. Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1 m (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość 
konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm 
. 
8. ODBIÓR ROBOT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora nadzoru. 
 
8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty 
potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
 
8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robót 
betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 
- oczyszczenie deskowania, 
- przygotowanie i transport mieszanki, 
- ułoŜenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
- wykonanie przerw dylatacyjnych, 
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równieŜ osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, 
rur itp., 
- rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 
- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów rozbiórkowych, 
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 

PN-B-01801     Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Podstawy projektowania. 
PN-B-03150/01   Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały. 
PN-S-10040     Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Wymagania i badania. 
PN-S-10042     Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 
PN-B-01100     Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 197-1    Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego uŜytku. 
PN-EN 196-1    Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2    Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3    Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6    Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-B-04320     Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-EN 934-2    Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 
PN-EN 480-1    Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań. 
PN-EN 480-2    Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania. 
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PN-EN 480-4    Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody wydzielającej się samoczynnie 
z mieszanki betonowej. 
PN-EN 480-5    Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 
PN-EN 480-6   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni. 
PN-EN 480-8   Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji. 
PN-EN 480-10   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w 
wodzie. 
PN-EN 480-12   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach. 
PN-B-06250     Beton zwykły. 
PN-B-06251     Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06261    Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-B-06262    Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie 
za pomocą młotka Schmidto typu N. 
PN-B-14501    Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B..06712   Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B..06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-B.06714/10  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 
PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-EN 933-1   Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania. 
PN-EN 933-4  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu. 
PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości. 
PN-B-06714/34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
PN-B-32250     Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
PN-B-04500     Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-C-04541     Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po praŜeniu, straty przy praŜeniu oraz substancji 
rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych. 
PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyŜej 0,337 mval/dm3 metodą 
wersenianową. 
PN-C-04566/02  Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych 
metodą kolorymetryczną z tiofluoresceiną z kwasem o-hydroksyrtęciobenzoesowym. 
PN-C-04566/03  Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych 
metodą tiomerkurymetryczną. 
PN-C-04600/00  Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie 
pozostałego uŜytecznego chloru metodą miareczkową jodometryczną.  
PN-C-04628/02  Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów rozpuszczonych i skrobi 
nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem. 
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-95017   Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 
PN-N-02251  Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
PN-N-02211  Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia. 
PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary. 
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania 
oraz eksploatacja 
PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. 
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 
PN-ISO-9000(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie jakości. 
 
10.2. Inne 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
-240/82    Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych, 
-306/91    Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 



S-10.00.00. 
ZBROJENIE 

 
1.   WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach 
Ŝelbetowych wykonywanych na mokro. Niniejsza specyfikacja obejmuje wszelkie roboty dotyczące wykonania 
zbrojenia betonu w konstrukcjach Ŝelbetowych wykonywanych na mokro projektu pt. Termomodernizacja 
istniejącego budynku Komisariatu Policji w Bielsku Białej (docieplenie ścian i dachu oraz wymiana stolarki).  

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
Znaczy to, iŜ projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych moŜe wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub 
uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz 
konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 
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, Ŝe 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 mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynków 
oraz obiektów budownictwa inŜynieryjnego. Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
mające na celu wykonanie robót związanych z: 
-- przygotowaniem zbrojenia, 
- montaŜem zbrojenia, 
- kontrolą jakości robót i materiałów. 
Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów, konstrukcje szkieletowe, płyty, belki, 
podciągi, gzymsy oraz konstrukcje związane z wyposaŜeniem i obsługą obiektów 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Zbrojenie nie spręŜające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej napręŜeń 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.  
2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST S-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

 
2.2. Stal zbrojeniowa 
 
2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej 
Do zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu 
stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowe), wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku 
RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy Al. gatunku St3SX-b. 

 
 

2.2.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-04-
1115) o następujących parametrach: 
- średnica pręta w mm                                                                       8-10 
- granica plastyczności R,, (min) w MPa                                            500 
- wytrzymałość na rozciąganie R^ (min) w MPa                                 550 
- wytrzymałość charakterystyczna w MPa                                         490 
- wytrzymałość obliczeniowa w MPa                                                  375 
- wydłuŜenie (min) w %                                                                        10 
- zginanie do kąta 60°                                                      brak pęknięć i rys w złączu. 
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Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o następujących parametrach: 
- średnica pręta w mm                                                                       6-32 
- granica plastyczności R„ (min) w MPa                                             355 
- wytrzymałość na rozciąganie R„, (min) w MPa                                490 
- wytrzymałość charakterystyczna w MPa                                          355 
- wytrzymałość obliczeniowa w MPa                                                  295 
- wydłuŜenie (min) w %                                                                       20 
- zginanie do kąta 60°                                                         brak pęknięć i rys w złączu. 
 
Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o następujących parametrach: 
- średnica pręta w mm                                                                    5,5-40 
- granica plastyczności R,, (min) w MPa                                           240 
- wytrzymałość na rozciąganie R^ (min) w MPa                               370 
- wytrzymałość charakterystyczna w MPa                                        240 
- wytrzymałość obliczeniowa w MPa                                                200 
- wydłuŜenie (min) w %                                                                     24 
- zginanie do kąta 180°                                                      brak pęknięć i rys w złączu. 
 
Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku StOS-b wg normy PN-H-84023 o następujących 
parametrach: 
- średnica pręta w mm                                                                     5,5-40 
- granica plastyczności R, (min) w MPa                                             220 
- wytrzymałość na rozciąganie R„ (min) w MPa                                 310 
- wydłuŜenie (min) w %                                                                       22 
- zginanie do kąta 180°                                                           brak pęknięć i rys w złączu. 
 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym 
okiem. 

 
2.2.3. 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 kaŜdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do kaŜdej 
wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
- znak wytwórcy, 
- średnica nominalna., 
- znak stali, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- znak obróbki cieplnej. 
 
2.3. Drut montaŜowy 
Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 

 
2.4. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 
3.    SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
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3.2. Sprzęt do wykonania robót zbrojarskich 
Sprzęt uŜywany przy przygotowaniu i montaŜu 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 
 
4.1.     Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

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

 
5.    WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.     Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2.1. 
 
5.2. Organizacja robót  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
 
5.3. Przygotowanie zbrojenia 
5.3.1. Przygotowanie, montaŜ i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i 
gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 
5.3.2. Czyszczenie prętów 
Pręty przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty 
zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną moŜna opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami 
rozpuszczającymi tłuszcze. Stal naraŜoną na choćby chwilowe działanie słone) wody naleŜy zmyć wodą słodką. Stal 
pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź teŜ 
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu naleŜy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko 
zabrudzoną moŜna zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem ciepłej wody. MoŜliwe są równieŜ inne sposoby czyszczenia stali 
zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

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

 
5.3.4. Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów naleŜy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym 
celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy uŜyciu mechanicznych noŜy. Dopuszcza się równieŜ cięcie 
palnikiem acetylenowym. 

 
5.3.5. Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni uŜywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie moŜna na nim połoŜyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i 
A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie moŜna wykonywać odgięcia prętów o średnicy d < 12 mm. Pręty o 
średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewamem W miejscach zagięć i załamań 
elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, naleŜy 
stosować średnicę zagięcia równą 
co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montaŜowych powinna spełniać 
warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów naleŜy zwrócić szczególną uwagę na ich 
zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
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5.4. MontaŜ zbrojenia 
 
5.4.1. Wymagania ogólne 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umoŜliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułoŜeniu 
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie moŜe ulec zmianie. W 
konstrukcję moŜna wbudować stali pokrytą co najwyŜej nalotem niełuszczącej się rdzy. 
Nie moŜna 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 Ŝelbetowego 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. 
 
5.4.2. Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia naleŜy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać 
drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyŜarzony o średnicy 1 
mm uŜywa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych naleŜy stosować drut o średnicy 
1,5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów naleŜy łączyć wszystkie skrzyŜowania prętów naroŜnych ze strzemionami, a 
pozostałych prętów - na przemian. 
 
6.        KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.      Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
6.2      Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 
podanymi powyŜej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę naleŜy przeprowadzić następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
- 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 naleŜy pobrać minimum 3 próbki z kaŜdego kręgu lub wiązki. Próbki naleŜy pobrać z róŜnych miejsc 
kręgu. 
Jakość prętów naleŜy ocenić pozytywnie, jeŜeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniŜej. 
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 naleŜy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w przekroju 
poprzecznym). 
NiezaleŜnie od tolerancji podanych powyŜej obowiązują następujące wymagania: 
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 
- liczba uszkodzonych skrzyŜowań na jednym pręcie nie moŜe przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, 
- róŜnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
- róŜnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
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7.1.     Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S-00.00.00. Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego 
uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnoŜoną odpowiednio przez ich masę jednostkową 
(kg/m). Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montaŜowych ani drutu 
wiązałkowego. Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 
średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
 
8.   ODBIÓR ROBOT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 
8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
8.3.1. Dokumenty i dane 
Podstawa odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, 
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
 
8.3.2. Zakres robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia inspektora nadzoru lub inne 
potwierdzone przez niego dokumenty. 
 
8.4. 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. 

 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S-00.00.00 Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
9.2. 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", 
- montaŜ zbrojenia przy uŜyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą 
ST, 
- wykonanie badań i pomiarów, 
- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza teren 
budowy. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
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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 Ŝebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe wymagania 
Poprawki PN-ISO 6935-2/ 
/AK:1998/Ap1:1999 
PN82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
Poprawki: 1. Bl 4/91 póz. 27 
2. Bl 8/92 póz. 38 
Zmiany  1. Bl 4/84 póz. 17 
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal 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, Ŝelbetowe i spręŜone. 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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S-11.00.00. 
OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 

1.   WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem okładzin 
z płytek ceramicznych. Niniejsza specyfikacja obejmuje wszelkie roboty dotyczące wykonania okładzin z płytek 
ceramicznych związane z realizacją projektu pt. Termomodernizacja istniejącego budynku  
 Komisariatu Policji w Bielsku Białej (docieplenie ścian i dachu oraz wymiana stolarki). 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST S-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
- wylewka  wg PN-62-B/-10144, 
- płytki podłogowe wg PN-68/B-10156, 
Dopuszcza się zastosowanie  innych materiałów, pod warunkiem akceptacji przez InŜyniera. 
 
2.3. Wymagania dla materiałów okładzinowych ceramicznych 

 
2.3.1. Płytki ceramiczne elewacyjne mogą mieć powierzchnię licową gładką lub reliefową, szkliwioną, częściowo 
szkliwioną lub nie szkliwioną, a powierzchnię montaŜową (powierzchnię styku okładziny z podłoŜem) - 
Ŝeberkowaną. Powinny być mrozoodporne, a ich nasiąkliwość powinna być w granicach 2—8%. 
 
2.3.2. Płytki klinkierowe ścienne powinny mieć ścisły, w znacznej mierze spieczony czerep, nieszkliwiony lub z 
polewą solną. Powinny być mrozo-, chemo- i ognioodporne, o nasiąkliwości nie większej niŜ 6%. 
 
2.3.3. Licówki ceglane na. okładziny do ścian zewnętrznych — produkowane jako licówki podwójne, z których po 
przepołowieniu uderzeniem młotka otrzymuje się po dwie właściwe licówki o grubości ok. 25 mm — powinny mieć 
powierzchnię licową gładką matową (ewentualnie angobowaną), a powierzchnię tylną — Ŝeberkowaną, chropowatą, 
Wymiar długości i szerokości powinien odpowiadać wymiarom cegły zwykłej lub jej krotności. 
 
2.3.4. Płytki i kształtki kamionkowe ścienne powinny mieć powierzchnię licową gładką, szkliwioną, a powierzchnia 
montaŜowa powinna być rowkowana lub Ŝłobkowana. Nasiąkliwość płytek i kształtek kamionkowych zwykłych nie 
powinna być większa niŜ 10%, a mrozoodpornych- niŜ 8%. Drobne płytki kamionkowe (mozaikowe), produkowane o 
róŜnych kształtach {prostokątne, kwadratowe, sześciokątne, ..gorseciki", „iryski") i kolorach, powinny być 
dostarczane po naklejeniu ich stroną licową na arkusze mocnego papieru. 
 
2.3.5. Płytki kamionkowe kwasoodporne powinny mieć nasiąkliwość nie większą niŜ 4% i być odporne na działanie 
kwasów (z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego i fluorokrzemowego). 
 
2.3.6. Płytki i kształtki szkliwione powinny mieć czerep drobnoporowaty, gładką i lśniącą powierzchnię licową 
(pokrytą szkliwem), a stronę montaŜową — nieszkliwioną, Ŝeberkowaną. Nasiąkliwość płytek nie powinna być 
większa niŜ 14%. 
 
2.3.7. Kształtki podokienne powinny mieć licową powierzchnię gładką, a powierzchnię spodnią rowkowaną. Kształtki 
na podokienniki zewnętrzne powinny być mrozoodporne. Nasiąkliwość kształtek powinna wynosić od 2 do 8%. 

 
2.4. Wymagania dla materiałów pomocniczych 

 
2.4.1. Do mocowania okładzin ceramicznych do podłoŜa moŜna stosować, w zaleŜności od rodzaju podłoŜa, 
miejsca zamocowania, warunków eksploatacyjnych oraz od rodzaju elementów okładzinowych, zaprawy 
cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe i gipsowo-wapienne oraz zaprawy polimero-cementowe (na dyspersji 
wodnej nieplastyfikowanego polioctanu winylu). Na dokładnie wyrównanym podłoŜu moŜna stosować takŜe kleje 
(np. klej lateksowy extra, Polacet, osakrylowy). 
 
2.4.2. Wytrzymałość zaprawy stosowanej do mocowania wykładzin powinna wynosić dla: zapraw cementowych 8 
lub 5 MPa, cementowo-wapiennych — 5 lub 3 MPa, gipsowych i gipsowo-wapiennych — 3 MPa. 
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2.4.3. Do wypełnienia szczelin dylatacyjnych w okładzinach zewnętrznych naleŜy stosować kity trwale plastyczne. 

 
3.   SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do robót powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- noŜyc do ciecia płytek ceramicznych 
- środków transportu 
- zacieraczek 
- betoniarek wolnospadowych 
Ponadto przy robotach stosuje się drobny sprzęt pomocniczy. 
 
4.    TRANSPORT 
 
4.1.     Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
Transport materiałów 
 
4.2.1.  Transport materiałów ceramicznych 
 Materiały ceramiczne moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu samochodowego, zabezpieczając je  przed 
przemieszczaniem się. W przypadku transportu luzem naleŜy zastosować materiały wyściółkowe, amortyzujące typu 
płyty styropianowe, maty słomiane itp. 
 
4.2.3. Transport kruszywa 
Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.2.4. Transport cementu 
Cement naleŜy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. 
 
5.    WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.     Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2.1. 
 
Wykonanie  
 
5.2.1. Wykonanie posadzki cementowej 
Posadzki z betonu powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną i ST uwzględniającą 
wymagania norm. 
Posadzki z betonu powinny być, w zaleŜności od przeznaczenia, wykonane: 
a) z betonu zwykłego wg PN-63/B 06250 o marce dostosowanej do przeznaczenia posadzki i uziarnieniu 
dostosowanym do grubości posadzki, lub 
b) z betonu odpornego na ścieranie wg PN-62/B-06256. 
Posadzki z zaprawy cementowej powinny być wykonane z zaprawy wg PN-56/B-14504 o marce dostosowanej do 
przeznaczenia posadzki. 
Podkłady pod posadzki powinny być trwałe, nieodkształcalne, poziome (lub ze spadkami przewidzianymi w 
projekcie), o powierzchni czystej i szorstkiej. Podział podkładu szczelinami dylatacyjnymi i przeciwskurczowymi 
powinien być zgodny z 2.4.6. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 
Posadzka powinna mieć jednolitą barwę. Powierzchnia posadzki powinna być zatarta według wymagań 
dokumentacji technicznej, przy czym niedopuszczalne są pęknięcia i rysy włoskowate. 
Posadzka powinna całą powierzchnią przylegać do podkładu i powinna być trwale z nim związana. 
Grubość posadzki wykonanej z zaprawy cementowej powinna wynosić nie mniej niŜ 20 mm, a z betonu nie mniej niŜ 
30 mm. W przypadku wykonania posadzki dwuwarstwowej z zaprawy cementowej, grubość dolnej warstwy powinna 
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wynosić około 20 mm, a górnej około 15 mm, przy czym grubość łączna obu warstw nie powinna być mniejsza niŜ 
30 mm. 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego budynku przy fundamentach maszyn, 
wzdłuŜ osi słupów konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczających posadzki o wyraźnie róŜniących się 
obciąŜeniach. 
NiezaleŜnie od wykonania szczelin dylatacyjnych, wynikłych z konstrukcji budynku, w posadzce powinny być 
wykonane 
szczeliny przeciwskurczowe w odległościach, nie przekraczających wartości podanych w tablicy. 
Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 4 do 12 mm. Szczeliny powinny być wypełnione 
odpowiednim 
materiałem wskazanym w dokumentacji. 
Szczeliny mogą być zabezpieczone płaskownikami stalowymi lub innym odpowiednim materiałem zgodnie z 
dokumentacją techniczną. 
W miejscach przylegania posadzki do ściany powinny być wykonane cokoły. 
 
5.2.2. Posadzki z płytek ceramicznych 
5.2.2.1. Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoŜa z warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 
równego i gładkiego podłoŜa (np. do tynku). W pomieszczeniach mokrych okładzinę naleŜy mocować do 
dostatecznie wytrzymałego podkładu, przy czym uprzednio powinna być wykonana izolacja przeciwwilgociowa i 
parochronna. 
 
5.2.2.2. PodłoŜe pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nieotynkowane lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych (z cegły, pustaków ceramicznych lub betonowych, bloczków z betonów komórkowych) oraz 
ściany betonowe monolityczne lub montowane z elementów wielkopłytowych lub wielkoblokowych. 
 
5.2.2.3. Do osadzania okładzin na ścianach murowanych moŜna przystąpić po zakończeniu procesu osiadania 
murów. JeŜeli ściana została wymurowana na pełne spoiny, naleŜy usunąć zaprawę ze  spoin na około 10—15 mm 
od lica muru.  Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywaniaurobót mur naleŜy oczyścić z grudek zaprawy brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć kurzu. PodłoŜe z betonów komórkowych nie powinno być porysowane lub o 
złuszczonej powierzchni. Rysy i pęknięcia naleŜy zaprawić zaprawa cementowa, a w przypadku złuszczonej 
powierzchni usunąć odstającą warstwę betonukomórkowego. 
 
5.2.2.4. Na oczyszczoną i zwilŜoną powierzchnię ścian murowanych naleŜy nałoŜyć dwuwarstwowy podkład 
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę naleŜy wykonać o grubości 2—3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 
lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 
 
5.2.2.5. Powierzchnie ścian betonowych lub Ŝelbetowych, o dość znacznych nierównościach, najeŜy wyrównać 
zaprawą o wytrzymałości nie niŜszej niŜ 5 MPa po uprzednim nakuciu podłoŜa, jego oczyszczeniu i zmoczeniu. Przy 
nierównościach podłoŜa do 3 mm wystarczające jest nałoŜenie cienkiej warstwy wygładzającej, np. mieszaniny kleju 
lateksowego 
extra z cementem, lub wykonanie tynku pocienionego. 
 
5.2.2.6. Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy (co jest 
szczególnie istotne w przypadku płytek o szkliwie barwnym), a przed przystąpieniem do ich mocowania — moczone 
w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Zastosowanie płytek w dwóch lub więcej kolorach wymaga uprzedniego 
zaprojektowania ich układu. 
 
5.2.2.7. ŚwieŜo wykonany podkład wg p. 5.2.2.4. moŜe stanowić warstwę mocującą ceramiczne płytki elewacyjne 
lub licówkę ceglaną. NaleŜy je osadzić po nałoŜeniu na tylną Ŝebrowaną powierzchnię takiej samej zaprawy, jak 
zaprawa podkładu i docisnąć do podkładu. Przed przystąpieniem do osadzania elementów okładzinowych naleŜy 
ustalić obrys okładziny, wyznaczyć połoŜenie jej powierzchni oraz określić poziom górnej krawędzi elementów w 
poszczególnych rzędach za pomocą naciągniętego sznura. Osadzenie elementów okładzinowych naleŜy 
Wykonywać od dołu po stwardnieniu podkładu po upływie 16 da 20 godzin). JeŜeli istnieje moŜliwość działania na 
okładzinę temperatury ponad 35C  konieczne jest zastosowanie zaprawy cementowej o wytrzymałości nie niŜszej 
niŜ 5 MPa. 
 
5.2.2.8. Drobne płytki kamionkowe (mozaikowe) naklejone powierzchnią licową na papier naleŜy osadzać na 
podłoŜu spełniającym pod względem równości powierzchni wymagania dla tynków co najmniej kat. II. Na kilka 
godzin przed przystąpieniem do osadzenia płytek mozaikowych naleŜy na podłoŜe narzucić cienką warstwę 
półciekłej lub plastycznej zaprawy cementowej i ściągnąć ją dokładnie łatą. Bezpośrednio przed przystąpieniem do 
mocowania okładziny warstwę zaprawy naleŜy obficie posypać cementem i wtłaczać w nią płytki mozaikowe, 
dociskając je deszczułką aŜ do uzyskania powierzchni lica. Po stwardnieniu zaprawy papier naleŜy zmoczyć ciepłą 
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wodą i usunąć z okładziny. W przypadku powierzchni krzywych (np. kolumn) naleŜy stosować odpowiednio 
ukształtowane szablony dociskające. 
 
5.2.2.9. Za pomocą kleju moŜna mocować cienkie płytki, np. płytki szkliwione lub płytki kamionkowe ścienne na 
dokładnie wyrównanym podkładzie, na równej i gładkiej powierzchni betonowych ścian monolitycznych lub z 
prefabrykatów wielkowymiarowych oraz na nieskorodowanej powierzchni istniejącego tynku o dostatecznej 
wytrzymałości. Powierzchnie te pod względem ich równości i gładkości powinny co najmniej spełniać wymagania dla 
tynku dwuwarstwowego kat. III. JeŜeli tynk był uprzednio malowany, naleŜy usunąć powłokę farby oraz dokładnie 
zmyć powierzchnię ściany. Przy częściowym zniszczeniu powierzchni tynku naleŜy warstwę tynku odbić i mocować 
elementy okładzinowe do podkładu. Klej naleŜy nakładać na podłoŜe za pomocą ząbkowanej metalowej szpachli 
warstwą o grubości ok. 2 mm, wykonanie fragmentu okładziny na nałoŜonej kaŜdorazowo warstwie kleju powinno 
nastąpić w ciągu 15 minut. Przykładając płytkę do podłoŜa, naleŜy ją przesunąć o 10—15 mm po powierzchni 
powleczonej klejem do pozycji, jaką ma zająć płytka w układanej warstwie; przesunięcie to nie powinno powodować 
zgarnięcia kleju na podłoŜu. Szerokość spoin powinna być nie większa niŜ 0.5 mm-. W odstępach nie większych niŜ 
3 m naleŜy pozostawiać spoiny dylatacyjne o szerokości 2—3 mm. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju naleŜy 
natychmiast usunąć szmatką zwilŜoną w czystej wodzie. 
 
5.2.2.10. Temperatura powietrza wewnętrznego lub zewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 
najmniej +5°C. 
 
5.3.  Dopuszczalne tolerancje wykonania robót   
 
5.3.1. Dopuszczalne wartości odchyłek wykonania posadzek: 
Powierzchnia posadzki powinna być równa. Dopuszczalne odchylenie, mierzone wg 3.2.2, PN-62/B-10144 nie 
powinno przekraczać 3 mm w przypadku posadzek wykonanych z zaprawy cementowej oraz 5 mm w przypadku 
posadzek wykonanych z betonu. 
Dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadków, mierzone wg 3.2.2, PN-62/B-10144  nie powinno 
być większe niŜ ±5 mm na całej długości lub szerokości posadzki i nie powinno powodować zaniku załoŜonego w 
projekcie spadku. 
 
5.3.2. Dopuszczalne wartości odchyłek wykonania posadzek z płytek ceramicznych: 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny mierzone wg 3.3.4.3 PN-68-B/10156 nie powinno 
być większe niŜ 2 mm na całej długości łaty. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni od poziomu lub od ustalonych spadków mierzone wg 3.3.4.3 PN-68-B/10156 
nie powinno być większe niŜ ±5 mm na całej długości lub szerokości posadzki. 
Spoiny między płytkami lub cegłami powinny tworzyć linie proste przez całą długość i szerokość pomieszczenia. 
Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niŜ 2 mm na 1 m i 3 mm na całej 
długości lub szerokości posadzki. 
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.      Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
6.2.  Kontrola wykonania posadzek 
 
6.2.1. Kontrola wykonania posadzek  
Kontrola wykonania posadzek  polega na sprawdzeniu: 
— zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną i ST, 
— sprawdzeniu materiałów, 
— wyglądu zewnętrznego i wykończenia posadzki, 
— równości i spoziomowania powierzchni, 
— przylegania do podkładu, 
— grubości posadzki, 
— szczelin dylatacyjnych. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego posadzki i wykończenia posadzki naleŜy przeprowadzać wzrokowo, 
sprawdzając czy posadzka odpowiada wymaganiom norm. 
 
6.2.2. Kontrola wykonania posadzek z płytek ceramicznych 
Kontrola wykonania posadzek  polega na sprawdzeniu: 
— zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną i ST, 
— sprawdzeniu materiałów, 
— sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia, 
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— sprawdzeniu prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
— sprawdzeniu prostoliniowości spoin, 
— sprawdzeniu przylegania do podkładu, 
— sprawdzeniu wykończenia posadzki 
Sprawdzenie wykończenia posadzki naleŜy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych, sprawdzając czy 
posadzka odpowiada wymaganiom norm. 
 
6.3. Ocena wyników badań 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w pkcie 2. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie 
wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7.   OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.     Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S-00.00.00. Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
7.2.1. Posadzka z płytek ceramicznych  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej posadzki wraz z cokołem i spoinami 
 
8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. 
 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
9.2.     Cena jednostki obmiarowej posadzki  
Zapłacie podlegają Roboty odebrane. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla załoŜonego sposobu wykonania i 
obejmuje: 
Cena 1 m2 wykonania posadzki cementowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze. 
- dostarczenie materiałów 
- oczyszczenie podłoŜa, 
- zagruntowanie podłoŜa, 
- ułoŜenie warstwy posadzki, 
- wyrównanie i zatarcie, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych 
 
9.3.     Cena jednostki obmiarowej posadzki z płytek ceramicznych 
Zapłacie podlegają Roboty odebrane. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla załoŜonego sposobu wykonania i 
obejmuje: 
Cena 1 m2 wykonania posadzki z płytek ceramicznych obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze. 
- dostarczenie materiałów 
- oczyszczenie podłoŜa, 
- wymierzenie i ustawienie punktów wysokościowych, 
- przygotowanie masy klejącej, 
- przycięcie, dopasowanie i ułoŜenie płytek na zaprawie klejowej, 
- wypełnienie spoin, 
- zagruntowanie podłoŜa, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych 
 
10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-0620 Beton zwykły. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-56/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe 
PN-71/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 77 

S-12.00.00. 
ROBOTY DEKARSKIE 

1.  WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem daszków 
nad wejściami do budynku oraz montaŜu rynien i rur spustowych. Niniejsza specyfikacja obejmuje wszelkie roboty 
dotyczące w/w prac związanych z realizacją projektu pt. Termomodernizacja istniejącego budynku Komisariatu 
Policji w Bielsku Białej (docieplenie ścian i dachu oraz wymiana stolarki). 
 
1.1. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: 
• remont daszków nad wejściami do budynku, 
• montaŜ rynien oraz rur spustowych. 
 
2.   MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST S-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy remoncie daszków oraz rynien, objętymi niniejszą ST, są: 
Elementy stalowe (obróbki blacharskie), papa asfaltowa termozgrzewalna rynny oraz rury spustowe stalowe 
ocynkowane. 
 
2.2.1. Elementy konstrukcji daszków: 
• konstrukcja Ŝelbetowa,  
• pokrycie daszków z papy. 
 
2.2.2. Elementy konstrukcji podbitki: 
podbitka z boazerii drewnianej impregnowanej, 
 
2.2.3. Elementy rynien i rur spustowych: 
Rynny oraz rury spustowe stalowe ocynkowane 
przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych 
wielkości dachu 
Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia stalowe powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 607:1999  
 
3.    SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonania remontu pokrycia dachowego 
Wykonawca przystępujący do wykonania konstrukcji daszków, rynien i podbitki powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- lin 
- wciągników 
- pił mechanicznych 
- giętarek 
- Ŝuraw samochodowy 
- środków transportu 
- kotłów 
Ponadto przy robotach stosuje się drobny sprzęt pomocniczy. 
 
4.1.   TRANSPORT 
 
4.1.     Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
4.2. Transport materiałów 
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Transport elementów powinien odbywać się środkami przystosowanymi do tego celu. PrzewoŜone elementy 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, zanieczyszczeniami i wpływami atmosferycznymi w trakcie 
transportu. 
Ustawienia elementów w środkach transportu powinna odpowiadać warunkom składowania. 
 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.     Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2.1. 
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.      Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
6.2. Kontrola wykonania rynien i rur spustowych 
NaleŜy stwierdzić, czy rynny nie mają dziur i pęknięć. Zaleca się sprawdzenie spadków i szczelności rynien przez 
nalanie wody do rynien. 
Sprawdzenie rur spustowych. NaleŜy stwierdzić zgodność wykonania połączeń w szwach pionowych i poziomych, 
umocowań rur w uchwytach, braku odchyleń rur od prostoliniowości i kierunku pionowego; naleŜy takŜe sprawdzić, 
czy rury nie mają dziur i pęknięć. 
Badania naleŜy przeprowadzać za pomocą oględzin, z wyjątkiem sprawdzania pionowości rur, które naleŜy dokonać 
za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5 mm. 
Sprawdzenie obróbek blacharskich, zabezpieczeń elewacyjnych polega na stwierdzeniu zgodności z 
postanowieniami 5.6. ST połączeń arkuszy, umocowania zabezpieczeń i odgięć przy murach. 
Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych. NaleŜy stwierdzić zgodność wykonania zabezpieczeń kominów i murów 
ogniowych oraz innych elementów dachu, jak: wietrzniki, włazy, kołnierze masztów, kołpaki rur wentylacyjnych i 
nasady kominowe. 
 
6.3. Ocena wyników badań 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w pkcie 2. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie 
wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.     Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S-00.00.00. Wymagania ogólne". 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
7.2.1. Daszki  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) remontowanego daszku. 
 
7.2.2. Rynny i rury spustowe 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego odwodnienia dachu 
 
8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. 
 
9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy 
1. PN-56/C-84046 Produkty nieorganiczne. Kwas solny techniczny 
2. PN-58/C-84051 Kwas siarkowy techniczny 
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3. PN-54/H-92125 Stal węglowa walcowana. Blacha stalowa ocynkowana 
4. PN-56/H-92323 Bednarka stalowa gorąco walcowana. Wymiary 
5. PN-57/H-92900 Cynk. Blachy 
6. PN/M-69410-projekt. Spoiwa cynowo-ołowiowe i cynkowe do lutowania 
7. PN-57/M-80026 Druty stalowe okrągłe pospolitej i zwykłej jakości 
8. PN-57/M-81001 Gwoździe budowlane okrągłe 
9. PN-57/M-81002 Gwoździe budowlane kwadratowe 
10. PN-60/M-82227 Wkręty dokładne ze łbem walcowym z gwintem na całej długości 
11. PN-59/M-82406 Śruby podsadzone ze łbem grzybkowym 
12. PN-61/M-82958 Nity ze łbem grzybkowym o średnicy 2 do 9 mm 
13. PN-M-82503.-1985 (PN-85/M-82503) Wkręty do drewna ze tbern stoŜkowym 
14. PN-M-82504:1985 (PN-85/M-82504) Wkręty do drewna ze łbem soczewkowym 
15. PN-M-82505:1985 (PN-85/M-82505) Wkręty do drewna ze łbem kulistym 
16. PrPN-EN 300 Płyty orientowane (OSB) - Definicje, klasyfikacja i specyfikacja 
17. PrPN-EN 312-4 Płyty wiórowe - Wymagania techniczne - Część 4; Wymagania dla płyt do celów nośnych do 
stosowania w warunkach suchych 
18. PrPN-EN 312-5 Płyty wiórowe - Wymagania techniczne - Część 5: Wymagania dla płvt do celów nośnych do 
stosowania w warunkach wilgotnych 
19. PrPN-EN 312-6 Płyty wiórowe - Wymagania techniczne - Część 6: Wymagania dla płyt o szczególnie 
podwyŜszonej zdolności do przenoszenia obciąŜeń w warunkach suchych 
20. PrPN-EN 312-7 Ptyty wiórowe - Wymagania techniczne - Część 7: Wymagania dla płyt o szczególnie 
podwyŜszonej zdolności do przenoszenia obciąŜeń 
21. PrPN-EN 319 Płyty wiórowe i pilśniowe - Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzny 
ptyty 
22. PrPN-EN 335-1 Trwałość wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych - Drewno lite impregnowane 
środkami konserwującymi - Część l: Klasyfikacja głębokości penetracji i retencji środka konserwującego 
23. PrPN-EN 335-2 Trwałość wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych - Drewno lite impregnowane 
środkami konserwującymi - Część 2: Zastosowanie do drewna litego 
24. PrPN-EN 335-3 Trwałość wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych - Drewno lite impregnowane 
środkami konserwującymi - Część 3: Zastosowanie do płyt z materiałów drewnopochodnych 
25. PrPN-EN 338 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymałości 
26. PrPN-EN 350-2 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych - Trwałość naturalna drewna 
- Część 2:Wytyczne dotyczące trwałości naturalnej i nasycalności wybranych rodzajów drewna mających znaczenie 
w Europie 
27. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z 
betonu 
28. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia    statyczne i projektowanie 
29 PN-B-0620 Beton zwykły 
30. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
31. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
32. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
33. PN-D-9017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 
34. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
35. PN D-96002 Tarcica Liściasta ogólnego przeznaczenia 
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S-13.00.00 
OPASKA ODWADNIAJĄCA 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem opaski odwadniającej w ramach projektu Pt. Termomodernizacja istniejącego 
budynku Komisariatu Policji w Bielsku Białej (docieplenie ścian i dachu oraz wymiana stolarki). 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem rowu 
odwadniającego, ułoŜenia rur drenarskich, ułoŜeniem obrzeŜy, folii PCV, obsypania rury piaskiem i zasypaniem 
tłuczniem kamiennym wg Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe uŜyte w mniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami  
ST pkt. 5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i poleceniami ZRU 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu opaski, objętymi niniejszą ST, są: 
- obrzeŜa betonowe 6x20cm 
- rura drenarska 
- folia PCV 
- piasek 
- tłuczeń 
 
2.3. Wymagania dla materiałów 
 
ZaleŜnie od zastosowania uŜyte materiały powinny mieć dostateczną wytrzymałość na działanie obciąŜeń 
mechanicznych. Dostarczanie, przyjmowanie, składowanie i odbiór materiałów powinny być zgodne z ogólnymi 
zasadami. Materiały powinny być dostarczane na budowę wraz ze stosownymi dokumentami dopuszczającymi ich 
stosowanie w budownictwie. 
 
2.3.1. Rurki drenarskie i złączki z tworzywa sztucznego 
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadać wymaganiom PN-C-89221, to jest być rurkami 
spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatków metodą 
wytłaczania.  
Rurki drenarskie powinny mieć powierzchnię bez pęcherzy, powinny być obcięte prostopadle do osi, w sposób 
umoŜliwiający ich łączenie. 
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Szczeliny wlotowe (szparki podłuŜne) powinny znajdować się między karbami rurki, powinny być wolne od grudek i 
resztek materiału i powinny być tak wykonane, by przepływająca przez nie woda nie napotykała oporów. Szczeliny 
powinny być równomiernie rozmieszczone na długości i obwodzie rurki. 
 
2.1.2. Materiał filtracyjny i podsypka pod ciągi drenaŜowe 
Jako materiał filtracyjny naleŜy stosować Ŝwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren większych niŜ otwory w 
rurociągu drenarskim, którymi mógłby się do nich dostać. Do otworów tych naleŜą szczeliny stykowe między rurkami 
oraz dziurki i szparki podłuŜne w rurkach dziurkowanych. 
świr nie powinien mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej niŜ 0,2% masy, przy oznaczeniu 
ich wg PN-B-06714-28. 
Podsypkę pod rurki drenarskie naleŜy wykonać z piasku odpowiadającego wymaganiom PN-B-11113 grubości 10 
cm, o wskaźniku wodoprzepuszczalności co najmniej 8m/dobę wg PN-B-04492. 
Podsypka dla rur PVC grubości 10 cm z piasku drobnego lub średniego zagęszczona do DPR 95. 
Obsypka rur z PVC z gruntu sypkiego ( piasek, pospółka) na szerokość wykopu, do wysokości 30 cm ponad rurę – 
zagęszczona do DPR 95. 
 
2.1.3. Studzienki drenaŜowe φφφφ 315 mm 

Studzienki rewizyjne z rur trzonowych, karbowanych φ 315 mm wg PN-C-89221. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
Wykonawca przystępujący do wykonania opaski  odwadniającej z tłucznia kamiennego powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania, z dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, do 
rozkładania materiału, zagęszczenia i wyprofilowania zasypki. 
 
4. Transport  
 
4.1.     Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
4.2. Transport kruszywa  
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
4.3. Transport obrzeŜy betonowych 
Transport powinien przebiegać w sposób zapobiegający mechanicznym uszkodzeniom obrzeŜy betonowych. 
 
4.4. Transport gruntu 
Ręczny i samochodem samowyładowczym. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
rozłoŜeniu powinno być zagęszczone.  
 
5.1. Wykopy. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem i ścisłe przestrzeganie harmonogramu 
robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót budowlanych za ich zgodność z projektem 
budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego połoŜenie instalacji i urządzeń 
podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót.  
Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwłocznie 
przerywa się pracę i ustala z właściwą jednostką zarządzającą daną instalacją dalszy sposób wykonywania robót. 
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JeŜeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa się 
dalszą pracę i zawiadamia się osobę nadzorującą roboty ziemne. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne naleŜy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 
Prowadzenie robót ziemnych w pobliŜu instalacji podziemnych, a takŜe głębienie wykopów poszukiwawczych 
powinny odbywać się ręcznie. 
W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach naleŜy wokół wykopów pozostawionych na 
czas zmroku i w nocy ustawić balustrady składające się z deski krawęŜnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy 
ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m oraz w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od krawędzi wykopu. 
NiezaleŜnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, wykop naleŜy 
szczelnie przykryć w sposób uniemoŜliwiający wpadnięcie do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast 
balustrad teren robót moŜna oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych 
wzdłuŜ wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu. 
Wykopy powinno się zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, aby nie naraŜać wykonanych 
konstrukcji lub instalacji na działanie wpływów atmosferycznych, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Wykopy 
naleŜy zasypywać warstwami grubości 20 cm, starannie je zagęszczając. Przy pracach w okresie zimowym naleŜy 
uwaŜać, aby ilość zmarzniętych brył w zasypce nie przekraczała 15 % jej objętości.  
 
5.2. Kruszywo. 
 
Po uwałowaniu kruszywa grubego naleŜy rozłoŜyć kruszywo drobne w równej warstwie w celu zaklinowania 
kruszywa grubego. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka,  aby wszystkie przestrzenie 
warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. JeŜeli to konieczne, operacje rozkładania i 
wwibrowywanie kruszywa drobnego naleŜy powtarzać aŜ do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować 
warstwę kruszywa grubego. Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego naleŜy usunąć.  
 
5.2. Folia. 
 
Izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielający budowlę lub jej części od 
wody lub pary wodnej. Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Nie powinny pękać, a ich 
powierzchnia powinna być gładka bez lokalnych wgłębień i wybrzuszeń. Nie dopuszcza się łączenia izolacji 
poziomych i pionowych, odrębnego rodzaju pod względem materiałowym oraz róŜnej klasy odporności, np. zaprawy 
wodoszczelnej i materiałów rolowych, jako równorzędnych zabezpieczeń. 
Miejsce przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych 
powinny być uszczelniane w sposób wykluczający przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami i 
izolacją. 
Izolacje wodochronne powinny być wykonywane w warunkach umoŜliwiających prawidłową realizację, a mianowicie: 
po ukończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne, 
po naleŜytym obniŜeniu poziomu wody gruntowej, jeśli zachodzi taka potrzeba, 
w temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ 50C dla izolacji z materiałów bitumicznych przy stosowaniu lepiku na 
gorąco, 100C dla izolacji z materiałów bitumicznych przy stosowaniu lepiku na zimno, 150C dla izolacji z folii z 
tworzyw sztucznych oraz 180C dla izolacji z Ŝywic syntetycznych. 
Podczas robót izolacyjnych naleŜy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz 
moŜliwością zawilgocenia i zalania wodą. 
 
 
6.  Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
6.2. Roboty ziemne 
 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 
b) zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
c) zagęszczenie zasypanego wykopu. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić wyniki badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót w celu ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
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6.2.Materiały izolacyjne 
 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości 
lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały 
izolacyjne dostarczone na budowę bez ww. dokumentów nie będą dopuszczone do stosowania.  
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z projektem 
budowlanym oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie 
dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów, których właściwości techniczne nie odpowiadają 
wymaganiom norm, świadectw czy atestów. Nie dopuszcza się stosowania materiałów przeterminowanych.   
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres 
prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar 
robót. 
 
 
8. Odbiór robót  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności określa umowa oraz ST pkt. 9. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
9. Przepisy związane 
8.1. Normy 
1. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów drenarskich. Warunki techniczne wykonania. 
2. PN-B-12084 Drenowanie - Terminologia. 
3. PN-B-12085 Drenowanie - Zasady rozplanowania sieci drenarskiej. 
4. PN-B-12086 Drenowanie - Wymiarowanie zbieraczy. 
5. PN-B-12088 Drenowanie - Zabezpieczanie rurociągów drenarskich. 
6. PN-B-12089 Drenowanie - Układanie sączków drenarskich. Wymagania i badania przy odbiorze. 
7. PN-B-12040 Wyroby budowlane ceramiczne - Rurki drenarskie. 
8. PN-B-12042 Drenowanie – Projektowanie rozstawu i głębokości drenowania na podstawie kryteriów 
hydrauliczno-hydrologicznych. 
9. PN-C-89221 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z polichlorku winylu (PVC-U). 
10. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne 
11. PN-C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary 
12. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
13. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
14. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
15. PN-B-06250 Beton zwykły. 
16. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
17. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
18. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka. 
19. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
20. PN-EN 933-1/2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu ziarnowego 
 
8.2. Inne dokumenty 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ziemnych opr. Ministerstwo Rolnictwa 1979 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych opracowane - Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej 1994 r. 
Instrukcja projektowania, budowy i eksploatacji kanalizacji zewnętrznej z rur z nieplastyfikowanego PCV wyd. 
Zakład Tworzyw Sztucznych "Krywałd-Erg" 1994 r. 
 


