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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓ T
BUDOWLANYCH

ST-00.00 – Wymagania ogólne.

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
robót ogólnobudowlanych związanych z przebudową i nadbudową  budynku magazynowego 
Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach przy ul. Błogosławionego Czesława 16-18 na dz nr 271.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w tytule opracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projektach budowlanych 
dotyczących przedmiotowego zakresu robót. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i  wykończeniem robót, wykonywanych na miejscu.

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami 
Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami 
"Wytycznych zlecania robót, usług  i dostaw w drodze przetargu" i uwzględniają normy państwowe,
instrukcje i przepisy stosujące się do robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Opis prac towarzyszących i robot tymczasowych

Prace towarzyszące obejmują:
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a) wykonanie oględzin i ustalenie kolejności robót

Roboty tymczasowe obejmują;

a)   zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy

b) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych

1.5. Określenia podstawowe

Zgodne i zawarte w Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach 
dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonania i odbioru robot, 
oraz w literaturze technicznej.

W dalszej części opracowania skróty i symbole oznaczają:

- ST - Specyfikacja Techniczna

- SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

- Kod CPV - oznaczenie liczbowe działu grupy, klasy, kategorii robót zgodnie z określeniami 
Wspólnego słownika Zamówień 

Pod określeniem dokumentacja przetargowa, użytym w niniejszym opracowaniu rozumie się:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia, dokumentację projektową i inne opracowania 
niewymienione, a opisujące przedmiot zamówienia.

1.6. Informacja o terenie budowy

Budynek magazynu w trakcie trwania robót budowlanych będzie ogrodzony przed dostępem osób 
postronnych. Wjazd na teren ogrodzony działki dla samochodów osobowych będzie odbywał się 
drugim wjazdem z ulicy Bł. Czesława.
1.7. Wymagania ogólne

a) ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
przetargową i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.

b) przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, 
dokumentację projektową.

c) zgodność robót z dokumentacją przetargową

Dokumentacja przetargowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 
wykonawcy są obowiązujące dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją przetargową, ST.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją przetargową ST 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

d) zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony
w cenę umowną.

Roboty budowlane będą się odbywały w bezpośrednim sąsiedztwie budynku na sąsiedniej 
działce – budowa w granicy działki -, należy zachować środki ostrożności przy prowadzonych tam 
robotach.

e) ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające 
na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 
i innych, a wynikających za skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania.

f) ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać  sprawny sprzęt
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

g) materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały  są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób jednoznaczny 
określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez uprawnioną jednostkę. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. Zastosowanie takich materiałów 
wymaga poinformowania Inwestora na piśmie.

h) ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę występujących przyłączy i instalacji jak np. rurociągi, kable itp.
oraz budynku znajdującego się w granicy działki na działce sąsiedniej. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych budynków, przyłączy, instalacji i 
urządzeń w trakcie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia budynków, przyłączy 
i instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze, będzie 
z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

i) bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje, się że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
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j) ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót ( do wydania potwierdzenia zakończenia 
przez Zamawiającego).

k) stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe,
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

2. MATERIAŁY

 2.1   Źródła uzyskania materiałów

Przy wykonywaniu prac należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania 
w budownictwie zgodnie z  Ustawą  o wyrobach budowlanych .

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych
materiałów i odpowiednie dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego  źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest  do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.

2.2    Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały , do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne 

do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione 
z Zamawiającym organizuje Wykonawca.

2.4 Szczegółowe dane o materiałach

W szczegółowej specyfikacji technicznej przedstawiono występujące w danych rodzajach robot 
materiały. 

Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową 
oraz odpowiednimi załącznikami niniejszego opracowania.

2. 5 Wariantowe stosowanie materiałów

Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy 
ich elementów należy traktować jak przykładowe, ze względu na zasady ustawy „prawo zamówień 
publicznych”.

Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały czy urządzenia równoważne pod 
warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych 
oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W takiej sytuacji należy również podać 
nazwę dostawcy, producenta, oraz nazwę oferowanego materiału czy urządzenia i udokumentować 
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jego jakość, celem porównania. Do oferty należy załączyć dokumentację dopuszczającą 
proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie.

2. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony z i zaakceptowany przez 
Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST i wskazaniach 
Zamawiającego w terminie przewidzianym umową.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

4. WYKONYWANIE ROBOÓT

A. Ogólne warunki wykonywania robót

4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność z dokumentacją przetargową,
projektową, wymaganiami ST,  projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiającego.

4.2. Warunki przystąpienia do robót

W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać:

- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej,

- oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia dróg dowozu materiałów, miejsc 
składowania materiałów, lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zmawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media tj. 
energia elektryczna, gaz, woda, centralne ogrzewanie, niezbędne do prowadzenia robót.

4.3. Dokumenty budowy

a) dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym  dla 
Zamawiającego i Wykonawcy, w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 
w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała zapisu 
z podaniem jej imienia i nazwiska, oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą, podpisem Wykonawcy i Zmawiającego.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiającego,

- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i końcowych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek, oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem informacji kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem informacji kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
zamawiającemu do ustosunkowania się.

Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

b) księga obmiaru

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robot przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgo obmiaru.

c) dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawca będzie gromadził w formie uzgodnionej 
w planie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny one być 
udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.

d) pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego

- protokoły przekazania terenu budowy

- umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi,

- protokoły odbioru robót.

e) przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
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zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego.

B. Szczegółowe warunki wykonywania robót.

Szczegółowe  warunki wykonania robót zostały przedstawione w dokumentacji technicznej:    
”Przebudowa i nadbudowa budynku magazynowego Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach 
przy ul. Bł. Czesława 16-18; dz nr 271„.

5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

5.1. Plan zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie aprobaty Zamawiającego plan 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie z dokumentacją 
przetargową, projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego.

Plan zapewnienia jakości powinien zawierać;

a) część ogólną opisującą

- organizację wykonania robót,  w tym termin i sposób prowadzenia robot

- zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiaru i kontroli

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu  robót

5.2. Zasady kontroli jakości robót

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

6. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

6.1  Ogólne zasady przedmiaru robót

Przedmiar robot został wykonany według zasad podanych w odpowiednich katalogach nakładów 
rzeczowych.

6.2  Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
przetargową, ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zamawiającego  o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  Wyniki obmiaru
będą wpisane do księgi obmiaru.
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6.3  Zasady określania ilości robót i materiałów

Długość  i  odległość  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą   obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczane w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

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

7. ODBIÓR ROBÓT

Rodzaje odbioru robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru;

- odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu

- odbiorowi częściowemu

- odbiorowi końcowemu

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu)

8. OPIS  SPOSOBU  ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH 
I TOWARZYSZ ĄCYCH I PODSTAWA PŁATNO ŚCI

8.1  Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących

Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robot tymczasowych i towarzyszących

8.2  Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji 
w wycenianym przedmiarze robót. Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robót winna uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty
w ST, dokumentacji przetargowej, a także w obowiązujących przepisach, bez względu na to czy 
zostało to szczegółowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robót czy też nie. 

8.3  Ponieważ wykonawca ma dostęp do dokumentacji projektowej, a przedmiar robót nie jest 
kosztorysem, wykonawca nie może rościć prawa do zwiększenia zapłaty za wykonane prace, chyba,
że w trakcie wykonywania robót, wystąpi konieczność wykonania prac dodatkowych, nie ujętych 
w dokumentacji projektowej.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

• Prawo budowlane.

• Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

• Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

• Wykaz norm zharmonizowanych

• PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarządzania jakością - Wymagania 

II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST- 01.00 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i demontażowe
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót rozbiórkowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1, a w szczególności: 

- robót rozbiórkowych stropodachu, ścian
- robót związanych z rozbiórką ścian fundamentowych,
- demontaż stolarki budowlanej,
- demontaż instalacji elektrycznej.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne".

2. Materiały. Nie dotyczy.
3. Sprzęt
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne".
4. Transport

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robót

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie 

z wymogami BHP.
5.2. Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych.

Roboty rozbiórkowe ścian fundamentowych prowadzić ręcznie , odcinkowo. Materiał 
znosić poza obręb budynku.

Gruz należy odwieźć na składowisko odpadów. Demontaż instalacji elektrycznej wykonać 
przy wyłączonym zasilaniu , po sprawdzeniu i wyłączeniu instalacji .

Rozbiórkę prowadzić ze szczególnym zachowaniem ostrożności ze względu na lokalizację 
w granicy działki.
6. Kontrola jakości robót

Wymagania dla robót podano w specyfikacjach szczegółowych SST.
7. Obmiar robót

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST 
"Wymagania Ogólne" 
8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane  i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone 
w jednostkach podanych w punkcie 7.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST – 02.00  Roboty ziemne

1.     Wstęp
1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót ziemnych.
1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują  wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych
robót wchodzą: 
-  Wykopy.
-  Podkład żwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty. 
- Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego. 
- Zasypki 
-Transport gruntu
1.4.  Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi.
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2.     Materiały
2.1.  Wykopy
- wykonywać ręcznie
2.2.  Grunty do wykonania podkładu 
Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące 
pospółek:

-  uziarnienie do 50 mm,
-  łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%,
-  zawartość frakcji pyłowej do 2%,
-  zawartość cząstek organicznych do 2%.
2.3.  Do wykonania podkładu  należy stosować piasek zwykły.
2.4.  Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych 
itp.
2.5.  Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:
-  Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.
-  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów
budowlanych.
-  Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami 
grubości 25 cm.
-  Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni
rzutu obiektu.
-  Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 
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według próby normalnej Proctora.
2.6. Warunki wykonania podkładu pod posadzki:
-  Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki.
-  Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych.
-  Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą.
-  Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na caiej powierzchni
rzutu obiektu.
-  Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js—0,98 według próby 
normalnej Proctora.
3. Zasypki 
3.1.  Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera co 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
3.2.  Warunki wykonania zasypki
-  Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w 
nim robót.
-  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów
budowlanych i śmieci.

4.  Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 0,40
m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi
-  Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg
próby normalnej Proctora.
-   Nasypywanie i  zagęszczanie  gruntu w pobliżu ścian powinno być  wykonane w sposób nic
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
5.     Kontrola jakości robót
 Sprawdzenie  i  odbiór  robót  ziemnych  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  normami
wyszczególnionymi w p. 7.
5.1.  Wykopy 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:
-  zgodność wykonania robót z dokumentacją
-  prawidłowość wytyczenie robót w terenie
-  przygotowanie terenu
-  rodzaj i stan gruntu w podłożu
-  wymiary wykopów
-  zabezpieczenie i odwodnienie wykopów
5.2.  Wykonanie podkładów i nasypów. Sprawdzeniu podlega:
-  przygotowanie podłoża
-  materiał użyty na podkład
-  grubość i równomierność warstw podkładu
-  sposób i jakość zagęszczenia
3.3. Zasypki. Sprawdzeniu podlega:
-  stan wykopu przed zasypaniem
-  materiały do zasypki

-  grubość i równomierność warstw zasypki
-  sposób i jakość zagęszczenia
4.     Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:
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- wykopy - [m3]
- podkłady i nasypy - [m3]
 - zasypki - [m3]
- transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu.
5.     Odbiór robót
Wszystkie ww roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
6.     Podstawa płatności
 - Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanic rodzimym. Cena obejmuje:
-  wyznaczenie zarysu wykopu,
-  odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem. 
Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
 - Wykonanie podkładów i nasypów - płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje:
-  dostarczenie materiału
-  uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 
 – Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. Cena obejmuje:
-  dostarczenie materiałów
-   zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.
Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem 
odległości transportu. Cena obejmuje:
-  załadowanie gruntu na środki transportu
-  przewóz na wskazaną odległość
-  wyładunek z rozplantowaniem z grubsza
-  utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce
7.   Przepisy związane
PN-B-06050:1999       Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480          Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1999       Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  i jednostki 
miary.
BN-77/8931-12           Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
PN-B-10736:1999       Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
BN-88/8932-02           Podłoża kolejowe.
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki 
dostawy. 
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtów 
i wymiarów.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST – 03.00 - Zbrojenie betonu

1.     Wstęp.
1.1.  Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia
betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych 

1.2.  Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych ST.
1.3.  Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
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celu wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robót wchodzą: 
- Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali  A-I.
- Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II i A-III.
1.4.  Określenia podstawowe.
Określenia podane w mniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2.     Materiały.
2,1. Stal zbrojeniowa.
1)  Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6
2)  Własności mechaniczne i technologiczne stali.
- Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej.

Gatunek stali

Średnica 
pręta

Granica 
plastyczna

Wytrzymałość
na rozciąganie

Wydłużenie 
trzpienia

Zginanie 
a - średnica

mm MPa MPa % d - próbki

St0S-b 5,5-10 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d - 3a(90)

-  W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień.
3) Wady powierzchniowe.
-  Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań
-  Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia
i pęknięcia widoczne gołym okiem.
-  Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
-  jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,
-  jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 
mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.
4)  Odbiór stali na budowie.
-  Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:
-  znak wytwórcy,
-  średnicę nominalną,
-  gatunek stali,
-  numer wyrobu lub partii,
-  znak obróbki cieplnej.
-  Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki 
dla każdej wiązki czy kręgu.
-  Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:
-  na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszczeń,
-  odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić 
w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,
-  pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 
5 mm na 1 m długości pręta.
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-  Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 
z podziałem wg wymiarów i gatunków.
5)  Badanie stali na budowie.
-  Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem
zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy:
-  nie ma zaświadczenia jakości (atestu),
-  nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 
zewnętrznych,
-  stal pęka przy gięciu.
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier.
2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tunelów powinna spełniać wymagania IBDM (Instytut Bu-
downictwa, Dróg i Mostów) w Warszawie.
3.     Sprzęt.
 4.     Transport.
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć 
trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego
5.     Wykonanie robót.
5.1. Wykonywanie zbrojenia.
a)  Czystość powierzchni zbrojenia.
-  Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota,
-  Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 
lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
-  Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.
b)  Przygotowanie zbrojenia.
-  Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.
-  Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.
-  Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
-  Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.
c)  Montaż zbrojenia.
-  Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
-  Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montażowych.
-  Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio 
w deskowaniu.
-  Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 
szalowania bocznego.
-   Zbrojenie  płyt  prętami  pojedynczymi  powinno  być  układane  według  rozstawienia  prętów
oznaczonego w projekcie.
-   Dla  zachowania  właściwej  otuliny  należy  układane  w  deskowaniu  zbrojenie  podpierać
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.
6.     Kontrola jako ści.
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz
z podanymi wyżej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7.     Obmiar robót.
Jednostką obmiarową jest 1 tona.
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Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną 
długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
wiązałkowego.
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 
prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie.
8.     Odbiór robót.
Wszystkie roboty podlegające zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbioru końcowego - wg opisu jak niżej:
8.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg. Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
8.2.  Odbiór zbrojenia.
-  Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera 
oraz wpisany do dziennika budowy.
-  Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby 
prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości 
zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.
9.     Podstawa płatności.
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 
oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą 
drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także 
oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót.
10.   Przepisy związane.
PN-89/H-84023/06     Stal do zbrojenia betonu.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST – 04. 00 Beton

1.     Wstęp.
1.1.  Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót, betoniarskich.
1.2.  Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem.
- Betony konstrukcyjne
- Podbetony.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2.     Materiały.
2.1. Składniki mieszanki betonowej. 
1) Cement
a)  Rodzaje cementu
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Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: marki „25" - do betonu klasy 
B7,5-B20 marki „35" - do betonu klasy wyższej niż B20
b)  Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji 
wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:
- Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartość alkaliów do 0,6%
- Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c)  Opakowanie
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały,
wyraźny napis zawierający następujące dane:
-  oznaczenie
-  nazwa wytwórni i miejscowości
-  masa worka z cementem
-  data wysyłki
-  termin trwałości cementu
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we wsypy 
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz 
powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.
d) Świadectwo jakości cementu
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości
zgodnie z PN-EN 147-2.
c) Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.
f)  Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu.
-  Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań cementowni 
można wykonać tylko badania podstawowe.
-  Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 
kontroli obejmującej:
-  oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
-  oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
-  sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty 
do betonu.
g)  Magazynowanie i okres składowania
-  Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
-  dla cementu pakowanego (workowanego):
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 
opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)
-  dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane 
do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia 
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do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory 
do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnętrznych ścianach).
-  Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
-  Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
-  Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
-   10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
-  po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach
zamkniętych.
-  Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana 
w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-
0Ó712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Ziarna 
kruszywa nie powinny być większe niż:
-  1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
-  3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 
do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 
oznaczenia:
-  składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000
-  kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001
-  zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
-  zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm.
2.2.  Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy tunelu.
-  B-30 dla wykonania konstrukcji tunelu.
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.
-  nasiąkliwość nie większa jak 4%
-  mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 
20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania.
-  B-25 dla wykonania osłony izolacji
-  B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek
-  B-10 dla podbetonów i podkładów Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie
2.3.  Materiały do wykonania podbetonu.
Beton kl. B7.5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 
ściskanie. Orientacyjny skład podbetonu:
-  pospółka kruszona 0/40,
-  cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max - 2,09 gr/cm3 wilgotność optymalna 8% 
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 - 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%
3.     Sprzęt.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno 
spadowych).
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4.     Transport.
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.
1)  Środki do transportu betonu
*  Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
*  Ilo ść „gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu.
2)  Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy temperaturze
otoczenia + 15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut przy temperaturze 
otoczenia + 30°C
5.     Wykonanie robót.
5.1.  Zalecenia ogólne.
-  Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i 
PN-63/B-06251.
-  Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem 
do dziennika budowy.
5.2.  Wytwarzanie mieszanki betonowej.
1)  Dozowanie składników:
-  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
*  Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa
2)  Mieszanie składników
-  Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).
-  Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.
3)  Podawanie i układanie mieszanki betonowej
-  Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
-  Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny.
-  Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą 
rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
-  Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,
-  warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
-  przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 
stosować belki wibracyjne.
4)  Zagęszczanie betonu.
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Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
-  Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 
o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej.
-  Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.
-  Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym 
wyjmować powoli w stanic 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 0,35-0,7 m.
-  Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.
-  Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund.
-  Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości
i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie
tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.
5)  Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych 
z projektantem.
-  Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń głównych.
-  Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
-  usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego,
-  obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania,
-  W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu.
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
6)  Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
7)  Pobranie próbek i badanie.
-  Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi ws2ystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
-  Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych,
-  badania powinny obejmować:
-  badanie składników betonu
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-  badanie mieszanki betonowej
-  badanie betonu.
5.3.  Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
1)  Temperatura otoczenia
-  Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznięciem.
-  W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 
wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili 
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
2)  Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.
3)  Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
-  Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
-  Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
-  Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji.
5.4.  Pielęgnacja betonu
1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu.
-  Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed
deszczem i nasłonecznieniem.
-  Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
-  Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie
się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
- Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.
-  W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzenia". i drganiami.
2) Okres pielęgnacji
-  Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 
betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.
-  Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63 r -06251) lub 
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.
5.5.  Wykańczanie powierzchni betonu
1)  Równość powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagani;
-  wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień  i nie mieć-ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,
-  pęknięcia są niedopuszczalne,
*  rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 
zbrojenia betonu min. 2,5cm,
-  pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 
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nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ściany,
-  równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia  powinny być większe niż 2 mm,
2)  Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych. : po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy:
-  wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po rozebraniu szalunków,
-   raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić 
i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez pęknięć i porów.
-  wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lek-;, 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.
5.6.  Wykonanie podbetonu.
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod wzg.;-
dla nośności założonej w projekcie technicznym.
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowanie"
kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.
6.     Kontrola jako ści.
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem i: podanymi 
wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.
7.      Obmiar robót.
Jednostkami obmiaru są:
1 m3 wykonanej konstrukcji.
1m3 wykonanego podbetonu
8.      Odbiór robót.
Wszystkie ww roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej. 
W szczególności tunel dla pieszych podlega próbnemu obciążeniu wg PN-89/S-10050.
9.      Podstawa płatności.
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje :

-  dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
-  oczyszczenie podłoża
-  wykonanie deskowania z rusztowaniem
-  ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 
otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni
-  pielęgnację betonu
-  rozbiórką deskowania i rusztowań
-  oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.
Podbeton na podłożu gruntowym,
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje; wyrównanie podłoża, 
przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.
10.      Przepisy związane.
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN .196-3:1996               Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
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PN-B-03002/Az2:2002      Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004                 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST – 05.00 - Roboty murowe - CPV 45262500-6 

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejsza specyfikaca obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych
Elementy robót:
 ściany murowane z bloczków betonowych 
ściany z bloczków ceramicznych
ściany murowane z cegły zwykłej i klinkierowej
1.2 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST – Wymagania ogólne.
1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupy Klasy Kategorie Opis

45200000-9 

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

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

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty

45262500-6 Roboty murarskie

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:
bloczki betonowe 25x12x14 cm
bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm
Cegła bud.klink.pełna 25x12x6,5cm-kl.35
cegła budowlana pełna
pustaki ceramiczne POROTHERM 18.8 P+W o wym. 188x500x238 mm
 pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W o wym. 250x375x238 mm
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą odpowiadały wymaganiom norm:
dla cegieł budowlanych – PN-B-12050
zaprawy murarskie cementowo - wapienne– PN-65/B-14503
 zaprawy murarskie cementowe – PN-65/B-14504
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
Inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
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Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru sprzęt:
a). urządzenia do przygotowania zaprawy 
b). wyciąg
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru środki transportu:
a). samochód ciężarowy skrzyniowy
b). samochód dostawczy
Wyroby powinny być przewożone na paletach. Palety należy układać ściśle jedną obok drugiej. 
Palety powinny być tak ustawiane, aby możliwy był wyładunek obustronny. Wysokość ładunku nie 
może przekraczać wysokości burt pojazdu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT MURARSKICH
5.1 Zakres robót
 Przy murowaniu ścian  należy przestrzegać zasad podanych w normach: 
PN -68/B-10020 Roboty murowe z cegły Wymagania i badania przy odbiorze
- PN - 69/B-10023 – dotyczy robót murowych wykonywanych przy wznoszeniu konstrukcji 
zespolonych ceglano-żelbetowych
 Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy uzupełniające powinny być przed 
wbudowaniem ocenione wzrokowo przez murarza. Wyroby o złej jakości należy zamienić na inne.
 Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą
i zapyloną, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać wodą.
 Przygotowanie zaprawy do murowania wykonać zgodnie z instrukcją producenta zaprawy w 
ilościach zalecanych przez producenta. Niewykorzystanej zaprawy nie wolno użyć do wznoszenie 
murów.  Mury zewnętrzne z pustaków ceramicznych wykonywać na zaprawie ciepłochronnej, np. 
typu Porotherm TM
 W  murach osadzić nad projektowanymi otworami nadproża prefabrykowane.
 Mury wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin 
z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, otworów, szczelin wentylacyjnych itp.
 W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy.
 Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów 
poszczególnych części murów z cegły nie powinna przekraczać 4,0 m.
 W przypadku konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych murów niż 
4 m, należy zastosować przerwy dylatacyjne.
 Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
 Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła muszą być wykonywane przy temperaturze 
powyżej 0 ºC.
 Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegła i grubszych dopuszcza się w temperaturze 
poniżej 0 ºC pod warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy.
 W zwykłych murach ceglanych, jeśli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować spoiny 
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poziome gr. 12 mm ( max 17 mm, min.10 mm), a spoiny pionowe gr. 10 mm (max. 15 mm, min. 5 
mm).
 Ścianki działowe murować na zaprawie cementowo-wapiennej „5” wg PN-90/B-14501.
 Przy wykonywaniu murów należy kierować się następującymi zasadami:
- Elementy powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco, co zapewnia najlepszą
równowagę muru
- Spoiny poprzeczne i podłużne powinny być usytuowane mijankowo, co zapewnia rozkład 
obciążeń skupionych z jednego elementu na kilka innych
 W murach istniejących osadzić nadproża z kształtowników stalowych, opierając je na podlewkach
cementowych:
- Nad planowaną górną krawędzią ościeżnicy należy wykuć po jednej stronie ściany bruzdę 
na belkę nadprożową.
- Stalową belkę nadproża owinąć siatką tynkarską.
- Nałożyć zaprawę na wierzch belki.
- Włożyć belkę w bruzdę, podklinować ją na obu końcach i wypełnić puste miejsca zaprawą.
- Kiedy zaprawa zwiąże, w ten sam sposób osadzić belkę po drugiej stronie ściany.
- Po 2-3 dniach można zacząć wykuwać otwór.
- Wyznaczyć zarys nowego otworu, który powinien być z każdej strony o 2-3 cm większy od 
wymiarów
zewnętrznych ościeżnicy. Wzdłuż tych linii (z obu stron) naciąć tarczą diamentową lub dłutem
zamontowanym w młotowiertarce.
- Wykonać duży otwór u góry planowanego wykucia. Kolejne warstwy wyjmować po wykuciu 
zaprawy ze spoin (należy unikać rozbijania kolejnych cegieł - łatwiej usunąć zaprawę i wyjmować 
całe cegły, niż kruszyć je po kawałku). 
Mury z pustaków ceramicznych
W przypadku murów z pustaków ceramicznych są stosowane ogólne zasady wiązania cegieł.
 W narożnikach, filarach międzyokiennych i międzydrzwiowych występuje często konieczność 
stosowania elementów ułamkowych. Jako elementy uzupełniające należy stosować cegły 
modularne, cegły kratówki lub cegły uzupełniające produkowane specjalnie w tym celu.
 Z uwagi na izolacyjność akustyczną pustaki w ścianach wewnętrznych układa się szczelinami 
prostopadle do lica ścian.
 W ścianach zewnętrznych jednowarstwowych, z uwagi na izolacyjność cieplną, pustaki układa się
szczelinami równolegle do lica ścian.
 W ścianach zewnętrznych warstwowych, w których izolacyjność cieplną zapewnia styropian 
lub wełna mineralna, układ szczelin w pustaku nie jest tak istotny. Minimalne przesunięcie 
spoin poprzecznych wynosi, tak jak w przypadku murów z cegieł, 50 mm.
 Z uwagi na sposób wykonania spoin wspornych rozróżnia się:
- murowanie na zwykłe spoiny grubości od 8 do 15 mm
- murowanie na spoiny pasmowe grubości od 8 do 15 mm
- murowanie na cienkie spoiny grubości od 1 do 3 mm
 Z uwagi na rodzaj złącza pionowego między pustakami rozróżnia się łączenia:
- zwykłe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych pustaków
- na suchy styk
- na pióro i wpust
- Murowanie na suchy styk i na pióro i wpust jest możliwe jedynie w przypadku pustaków 
o odpowiednim kształcie.
Mury z bloczków betonowych
Mury z bloczków betonowych wykonuje się według tych samych zasad, co mury z cegieł 
ceramicznych.
6. KONTROLA, BADANIA WYROBÓW I ROBÓT MUROWYCH ORAZ OBMIAR ROBÓT
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6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Należy stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych podanych w ST 00.01.
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej markę 
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy.
Wykonane mury muszą odpowiadać wymaganiom stawianym w WTWiORB.

Najwyższe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, pustaków ceramicznych i bloczków 
z betonu komórkowego nie mogą przekraczać wielkości określonych w poniższej tabeli:

 L.p.
Rodzaj odchyłek
 

Dopuszczalne odchyłki dla murów [mm]
Z cegły i pustaków 
ceramicznych

Z bloczków z
betonu
komórkowegoMury 

spoinowane
Mury
niespoinowane

1.

Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni murów:
Na długości 1 m
Na całej powierzchni ściany pomieszcz.

3
10

6
20

4
-

2. 

Odchylenia od pionu powierzchni i
krawędzi:
na wysokości 1 m
na wysokości 1 kondygnacji
na wysokości ściany

3
6
20

6
10
30

3
6
15

3.

Odchylenia od kierunku poziomego
górnej powierzchni każdej warstwy
muru:
na długości 1 m
na całej długości budynku

1
15

2
30

2
30

4.

Odchylenia od kierunku poziomego
górnej powierzchni ostatniej warstwy
muru pod stropem
na długości 1 m
na długości budynku

1
10

2
20

-
-

5.

Odchylenia przecinających się
powierzchni muru pod kątem
przewidzianego w projekcie
na długości 1 m
na długości ściany

3
-

6
-

10
30

6.
Odchylenie wymiarów otworów w
świetle ościeży dla otworów o
wymiarach:

7.
Do 100 cm

Szerokość +6; -3 +6; -3 ± 10
Wysokość +15; -10 +15; -10

Powyżej 100 
cm

Szerokość +10; -5 +10; -5
Wysokość +15; -10 +15; -10
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6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a). Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
b). Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań
c). Badania kontrolne obejmują cały proces budowy
6.3 Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów 
i systemów technologicznych.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, 
z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w księdze 
obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 
akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe 
– jak w przedmiarze 
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST  „Wymagania ogólne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie 
z obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Gotowość do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny 
i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja techniczna, 
dziennik budowy, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, protokoły obioru materiałów 
i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyzy. Odbiór robót murowych powinien się 
odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki 
i ościeżnic. Ocenie przy odbiorze robót podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość.
8.1 Wymagania materiałowe
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie 
o jakości wystawione przez producenta. Każda partia materiału powinna być dostarczana na 
budowę z atestem wydanym przez uprawnioną jednostkę.
8.2 Dokładność wykonania robót murowych
W czasie wykonywania murów odchylenia muru od pionu nie powinno przekraczać 0,5 cm na 1,0 
metrze wysokości tego muru i 1,0 cm na wysokości kondygnacji.
Obrys murów – dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać:
- ± 20 mm w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń i wysokości poszczególnych 
kondygnacji
-  ± 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku
Grubość murów – w stanie surowym grubość wykonać według projektu, przy czym dopuszczalne 
odchyłki grubości od wymagań dokumentacji należy przyjmować w zależności od gr. murów, 
liczonej w cegłach według następujących zasad:
- dla murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiarowi ¼, ½ lub 1 cegły wielkości tych 
odchyłek powinny być takie same jak wielkości odchyłek odpowiednich wymiarów samej cegły 
użytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tego bloczka
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- gdy grubość muru przekracza wymiar 1 cegły, tj. gdy do grubości muru wlicza się grubość co 
najmniej spoiny podłużnej, dopuszczalna odchyłka grubości murów pełnych wynosi ± 10 mm
8.3 Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru
 - Powierzchnia muru powinna być płaszczyzną. Kąty dwuścienne między płaszczyznami powinny 
być zgodne z kątami przewidzianymi projektem.

- Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian murowanych z cegły wg normy PN-68/B-10020. 
Dotyczą one obu powierzchni murów dla murów o grubości powyżej 1 cegły, a w przypadku 
murów o grubości ½ lub 1 cegły – tylko powierzchni tej strony muru, która jest układana od 
sznurka lub szablonu.
8.4 Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych:
- Odchylenie od pionu i poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być większe 
niż 2 mm na 1m i nie większe niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy
 - Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być 
większe niż 2mm
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - „Wymagania ogólne”. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
- normy
- aprobaty techniczne
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najważniejsze normy:
WTWiOR 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

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

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.

 PN-B-19701:1997 
Cement. Cement powszechnego użytku. Sklad. Wymagania, ocena 
zgodności.

 PN-81/B-30003 Cement murarski 15
PN-86/B-30020 Wapno
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech geometrycznych
 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
 PN-B-12006:1997/Az1:2001 Wyroby budowlane ceramiczne - Pustaki do przewodów 
wentylacyjnych (Zmiana Az1)
PN-B-19306:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. Bloczki
 

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

 Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
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opatentowanych urządzeń lub metod.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST – 06.00 - Roboty izolacyjne

1.     Wstęp.
1. Przedmiot SST.                                                                                         

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru izolacji.
1.2.  Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie izolacji  przeciwwodnej,  przeciwwilgociowej  i  termicznej  w obiektach objętych
przetargiem.
00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
01 Izolacje przeciwwodne tunelu.
02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli.
1.4.  Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2.     Materiały.
2.L. Wymagania ogólne
2.1.1.  Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  normach  państwowych  lub  świadectwach  ITB
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2.   Do papowych izolacji  należy stosować  papy o wkładach nie podlegających rozkładowi
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy na włóknie.
2.1.3.  Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać
dostateczną  odporność  w  środowisku,  w  którym  zostają  użyte  oraz  należytą  przyczepność  do
sklejanych  materiałów,  określoną  wg  metod  badań  podanych  w  normach  państwowych  i
świadectwach ITB.
2.1.4.  Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę 1/400 na
tekturze o gramaturze 400 g/m2.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
*  wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia papy nie
powinna mieć  widocznych plam asfaltu.  Dopuszcza się  pudrowanie i  piaskowanie powierzchni
papy izolacyjnej.
Przy  rozwijaniu  rolki  niedopuszczalne  są  uszkodzenia  powstałe  na  skutek  sklejenia  się  papy.
Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30
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mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy.
*  papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
*  wymiary papy w rolce
-  długość: 20 m ±0,20 m 40 m ±0,40 m, 60 m ±0,60 m
-  szerokość: 90, 95, 100, 105,110 cm +1 cm b) Pakowanie, przechowywanie i transport
*  Rolki papy powinny być  pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i
związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm.
*  Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w
ww. normie.
*    Rolki  papy  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  krytych,  chroniących  przed
zawilgoceniem  i  działaniem  promieni  słonecznych  i  w odległości  co  najmniej  120  cm  od
grzejników.
*   Rolki  papy należy układać  w  stosy (do  1200 szt.)  w  pozycji  stojącej,  w jednej  warstwie.
Odległość między stosami - 80 cm.
2.2.2.  Lepik asfaltowy na gorąco. Wymagania wg PN-B-24625:1998.
-  temperatura mięknienia - 60-80°C
-  temperatura zapłonu - 200°C
-  zawartość wody - nie więcej niż 0,5%
-   spływność  -  lepik  nie  powinien  spływać  w  temperaturze 50°C  w  ciągu  5  godzin  warstwy
sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45°
-  zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze
sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3.  Roztwór asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620; 1998
2.2.4.  Kit asfaltowy uszczelniający KF Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5.  Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN-70/6112-24
2.3. Materiały do izolacji wodochronnych 
Systemy izolacyjne powinny spełniać wymagania szczelności przy słupie wody o wysokości 3,0 m,
oraz posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.
-  Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorzędnym dokumentem.
-   Materiały  izolacyjne  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów  potwierdzających  przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
-  Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami
wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości
wystawionym przez producenta
- powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
-   Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,  których  właściwości  nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie  należy  stosować  również  materiałów  przeterminowanych  (po  okresie  gwarancyjnym).
Materiały użyte do izolacji tuneli muszą spełniać wymagania IBDM w Warszawie.
3.    Sprzęt.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4.   Transport.
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
5.    Wykonanie robót.
 1. Izolacje przeciwwilgociowe 02
5.1.1.  Przygotowanie podkładu.
a)  Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań
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obciążenia.
b)  Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.
5.1.2.  Gruntowanie podkładu
a)  Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.
b)  Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.
c)  Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga
warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
d)  Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C
5.1.3.  Izolacje papowe.
a)  Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny
składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób
ciągły na całej powierzchni.
b)   Izolacje  przeciwwilgociowe  przeznaczone  do  ochrony  warstw  ocieplających  przed  wodą
zarobową  z zaprawy na niej  układanej  mogą  być  wykonane z jednej  warstwy papy asfaltowej
ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach.
c)   Do  klejenia  pap  asfaltowych  należy  stosować  wyłącznie  lepik  asfaltowy,  odpowiadający
wymaganiom norm państwowych.
d)   Grubość  warstwy  lepiku  między  podkładem  i  pierwszą  warstwą  izolacji  oraz  między
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm.
e)  Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna
być  nie mniejsza niż  10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być  przesunięte
względem siebie.
5.1.4 Izolacje wodochronne 
Izolację  należy wykonywać na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez 
a)  izolacje wykonywać sekcjami ograniczonymi dylatacjami,
b)  izolacja dna: izolację układać na przygotowanym podkładzie na warstwie geowłókniny i osłonić
zaprawą cementową marki 5 MPa,
c)  izolację ścian układać na warstwie geowłókniny i osłonić ścianką z bloczków betonowych grub.
12 cm,
d) izolację stropu układać na warstwie geowłókniny i osłonić warstwą zaprawy cementowej marki 5
MPa.
6.     Kontrola jako ści.
6.1. Materiały izolacyjne.
-  Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorzędnym dokumentem.
-   Materiały  izolacyjne  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów  potwierdzających  przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
-  Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją
projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  materiałów  z  wystawionymi  atestami
wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości
wystawionym  przez  producenta  powinien  być  on  zbadany  zgodnie  z  postanowieniami  normy
państwowej.
-   Nie  dopuszcza  sie  stosowania  do  robót  materiałów izolacyjnych,  których  właściwości  nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2., Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
7.     Obmiar robót.
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Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.
Ilość  robót  określa  się  na podstawie  projektu  z  uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8.     Odbiór robót.
8.1.  Odbiór  robót  izolacyjnych powinien  się  odbyć  przed wykonaniem tynków i  innych  robót
wykończeniowych.  Podstawę  do  odbioru  robót  murowych  powinny  stanowić  następujące
dokumenty:
a)  dokumentacja techniczna,
b)  dziennik budowy,
c)  zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d)  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e)  protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f)  wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.
8.2. Roboty wg 00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9.     Podstawa płatności.
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
-  dostarczenie materiałów,
-  przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
-  zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny,
-  wykonanie izolacji wraz z ochroną,
-  uporządkowanie stanowiska pracy.
10.   Przepisy związane.
PN-69/B-10260 PN-B-24620:1998 PN-B-27617:1997 PN-B-20130:1999/Azl:2001
PN-75/B-30175. PN-EN 622-1:2000
PN-EN 622-2:2000 PN-EN 622-3:2000 PN-EN 622-4:2000 PN-EN 62
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Płyty styropianowe.
Kit asfaltowy uszczelniający.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST-07.00 – Roboty tynkarskie

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru tynków .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie w obiekcie przetargowym tynków na ścianach bocznych tarasu.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne”.
2.2. Stosowane materiały

2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do
picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.

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

2.2.2. Piasek  (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
– nie zawierać domieszek organicznych,
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 
średnioziarnisty.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prze-
świcie 0,5 mm.

2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo- wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo- wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otocze-
nia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo- wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą 
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętoś-
ciowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne".
3.2. Sprzęt stosowany

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.
4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne".

4.2. Wybór środków transportu
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne".
5.2. Warunki wykonania robót

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
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W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano
- montażowych w okresie obniżonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania 
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% 
roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

zewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na 

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach 
zewnętrznych o stosunku 1:1:2.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne".
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane 

do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST 

"Wymagania Ogólne". 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu 

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania 
Ogólne". 

Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

Odbiór tynków
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi

od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
− pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w po-

mieszczeniu,
− poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
Niedopuszczalne są następujące wady:
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− wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów 
soli przenikających z podłoża, pilśni itp.,

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

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

i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień – CPV 45442100-8
SST-08.00 Roboty malarskie

1.WSTĘP
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania  i odbioru 
robót malarskich w pomieszczeniach.
1.2.Zakres robót budowlanych
W zakres robót objętych specyfikacją wchodzi:
-przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i inne czynności z  tym związane,
- gruntowanie,
-malowanie wewnętrzne ścian i sufitów.
1.3.Teren budowy
1.3.1.Charakterystyka terenu budowy
Roboty realizowane wewnątrz budynku.
1.3.2.Przekazanie terenu budowy
Zamawiający przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych 
w warunkach umowy.
1.3.3.Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy.
1.3.4.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 
żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unikał działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na 
tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością.
1.3.5.Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie 
i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa 
się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i 
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ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 
budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku 
pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników.
1.3.6. Określenia podstawowe
-Emalia– barwiony lakier
-Farba– płynna lub półpłynna zawiesina cieczy lub ciał stałych w roztworze spoiwa
-Farba dyspersyjna– zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
środków pomocniczych
-Farba  na  rozpuszczalnikowych  spoiwach  żywicznych–  zawiesina  pigmentów  i  obciążników
w spoiwie żywicznym rozcieńczonym rozpuszczalnikami organicznymi
-Farba  na  spoiwach  żywicznych  rozcieńczanych  wodą–  zawiesina  pigmentów  i  obciążników
w spoiwie żywicznym , rozcieńczalne wodą
-Farba na spoiwach mineralnych– mieszanina spoiwa mineralnego, pigmentów, wypełniaczy oraz
środków  pomocniczych  i  modyfikacyjnych,  przygotowana w  postaci  suchej  mieszanki
przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania kompozycji
-Farba  na  spoiwach  mineralno-organicznych–  mieszanina  spoiw  mineralnych  i  organicznych,
pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych produkowana w postaci suchych mieszanek
oraz past do zarobienia wodą.
-Lakier– przezroczysty, nie barwiony roztwór koloidalny
-Podłoże malarskie– powierzchnia, na której ma być wykonana powłoka malarska
-Powłoka malarska– nałożona na podłożu stwardniała warstwa farby
2.MATERIAŁY
2.1.Wymagania ogólne
Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a – w razie ich braku –
powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie.
2.2.Stosowane materiały
2.2.1.Farby
- środki gruntujące zgodnie z wyceną wykonawcy,
-farby dyspersyjne 
2.2.2.Materiały pomocnicze
-środki myjące 
-woda
3.SPRZĘT
3.1.Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robót.
3.2.Sprzęt niezbędny do wykonania robót malarskich

-szczotki do czyszczenia podłoża,
-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych,
-pace,
-pędzle,
-wałki,
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-mieszadła,
-pojemniki na farby,
-agregaty malarskie,
-drabiny.

4.TRANSPORT
Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem niekrzystnych 
czynników atmosferycznych (deszcz, mróz).
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Zasady ogólne wykonania robót budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie 
harmonogramu robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z 
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz
poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
5.2.Warunki przystąpienia do robót malarskich
Do wykonania robót malarskich można przystąpić po zakończeniu robót instalacyjnych, 
zamontowaniu stolarki, ułożeniu podłoży pod posadzki wykończone (podłogi nie podlegające 
obróbce po ułożeniu), ułożeniu podłóg drewnianych.
5.3.Przygotowanie podłoża
5.3.1.Wymagania ogólne
Podłoża powinny być oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, odtłuszczone, a ich 
wilgotność nie powinna  przekraczać najwyższej dopuszczalnej wilgotności dla danego podłoża. 
Podłoża uprzednio malowane powinny być ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia 
naprawione odpowiednim materiałem.
5.3.2.Właściwości podłoży
Ze względu na materiał z jakiego są wykonane, podłoża powinny spełniać następujące kryteria:
-Podłoża tynkowane
-brak ubytków w tynkach,
-oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powłok malarskich oraz innych 
zanieczyszczeń,
-wolne od kurzu,
-suche (maksymalna wilgotno[ od 3 % w wypadku farb na spoiwach żywicznych 
rozpuszczalnikowych do 6 % dla spoiw mineralnych).
5.4.Wymagania stawiane robotom malarskim
5.4.1.Warunki prowadzenia
Roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze powyżej + 5 st. C oraz poniżej 25 st. C.
Prace należy wykonywać wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny być 
narażone na niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). W pomieszczeniach zamkniętych 
należy zapewnić odpowiednią wentylację. Należy zabezpieczyć elementy narażone na zniszczenie 
i zanieczyszczenie farbą. Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka 
od źródeł ognia. Prace malarskie można rozpocząć po odpowiednim przygotowaniu podłoży.
5.4.2.Wymagania stawiane powłokom malarskim
5.4.2.1.Wymagania ogólne
Powłoki malarskie powinny być bez uszkodzeń, smug, plam, widocznych śladów pędzla, mieć 
jednakową barwę i połysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest 
chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego materiału. Powłoka nie 
powinna się łuszczyć, mieć widocznych pęknięć oraz odstawać od podłoża.
5.4.2.2. Wymagania ze względu na rodzaj zastosowanej farby
Powłoki malarskie ze względu na rodzaj stosowanej farby powinny być:
-Farby dyspersyjne
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- odporne na tarcie na sucho,
- niezmywalne środkami myjącymi i dezynfekującymi,
- matowe lub o nieznacznym połysku,
- bez grudek, które można rozetrzeć,
Poza tym farba powinna dobrze kryć, tworzyć gładką i jednolitą powłokę, powinna dobrze 
przepuszczać parę wodną i być wodoodporna;

6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1.Zasady ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów 
oraz jakość wykonania robót.
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i specyfikacji technicznej.
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość 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 zarządzającego realizacją umowy 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.
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu 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.
6.2.Kontrola podłoży
Kontrolę podłoży należy wykonać po wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do 
malowania, ale przed przystąpieniem do robót malarskich. W zależności od rodzaju podłoża 
badaniom należy poddać:
-Podłoża tynkowane

- równość i jakość wykonania
- wilgotność
- jakość napraw
- zabezpieczenie elementów metalowych
- czystość

6.3.Kontrola materiałów
Badanie materiałów wykonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na 
sprawdzeniu:
- dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu,
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- terminów przydatności do użycia,
- wyglądu zewnętrznego farby (farba powinna być jednorodna i wykazywać brak jakichkolwiek 
grudek, skoagulowanego spoiwa, śladów pleśni, trwałych osadów, zanieczyszczeń, a suche 
mieszanki nie powinny być zbrylone).
6.4.Kontrola w czasie wykonywania robót
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją 
techniczną, instrukcjami producentów farb oraz ze sztuką budowlaną.
6.5.Kontrola w czasie odbioru robót
Badania powłok należy przeprowadzić najwcześniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura 
powietrza w czasie badania nie powinna być niższa niż + 5 st. C, a wilgotność powietrza nie 
większa niż 65 %.
W czasie odbioru robót malarskich kontroli podlega:
 - zgodność wykonania z dokumentacją  projektową,
- zgodność ze specyfikacją  techniczną,
- jakość zastosowanych materiałów,
- jakość powłok malarskich:

-wygląd zewnętrzny, 
-barwa i połysk,
-odporność na wycieranie,
-odporność na zmywanie, 
-przyczepność.

7.OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
7.1.1.Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 
umowy 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.
7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach wymaganych w 
celu dokonywania okresowych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w 
umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. Obmiary będą 
także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku  
wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i 
podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
7.1.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.
7.2.Zasady obmiaru robót malarskich
- Roboty malarskie obmierza się  w m2 lub mb.
- Ilość wykonanych robót należy ustalić wg rzeczywistych obmiarów z natury.
- Wysokość ścian liczy się  od podłogi do sufitu; wymiary sufitu liczy się  w świetle ścian 
surowych.
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- Przy wewnętrznym malowaniu klejowym lub wapiennym liczy się  malowanie powierzchni z 
potrąceniem wszelkich otworów. Potrącone otwory należy liczyć w świetle muru. Powierzchnie 
ościeży i naroży otworów należy doliczy do ogólnej powierzchni ścian i sufitów.
- Powierzchnie wszelkich fragmentów oddzielnie malowanych oblicza się  wg rzeczywistego 
wymiaru, z potrąceniem wszelkich otworów.
- Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu gładkich powierzchni murowanych, tynkowanych, 
drewnianych i innych; liczy się  powierzchnie rzeczywiście pomalowane z potrąceniem miejsc nie 
malowanych.
- Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu okien, drzwi, ścianek płycinowych itp. przyjmuje się  
jako powierzchnię  malowaną  wymiary futryny w świetle pomnożone przez następujące 
współczynniki.
 8.ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
- odbiorowi zanikającemu,
-odbiorowi ostatecznemu.
8.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
8.1.1.Zasady ogólne
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia odbierający na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2.Odbiorowi robót zanikających w pracach malarskich podlegają:

-podłoża (podłoża powinny być przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu 
zgodnie z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji)

8.2.Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
(wstępnym) robót. 
8.3.Odbiór ostateczny robót
8.3.1.Zasady ogólne
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót malarskich w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie na 
piśmie zarządzającego realizacją umowy.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego.  Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną.
W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się  z realizacją  ustaleń  przyjętych w trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
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asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją
techniczną  z  uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma większego  wpływu  na  cechy eksploatacyjne
obiektu oraz  bezpieczeństwo ruchu,  komisja  dokona potrąceń,  oceniając pomniejszoną  wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione
według wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót
uzupełniających wyznaczy komisja.
8.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:
- Protokół odbioru ostatecznego robót , sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego,
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 
z specyfikacją techniczną.
8.4.Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru wstępnego. W przypadku przyjęcia robót wykonawcy zostanie zwrócona w całości 
kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Sposób płatności
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami 
umowy.
9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmują:
- robociznę  bezpośrednią  wraz z kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 
ubytków i transportu na plac budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- wartość robót pomocniczych i towarzysz cych (ustawienie drabin i rusztowań, zabezpieczenie 
pomieszczeń przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podłoży, farb i innych materiałów, 
oczyszczenie zanieczyszczonych elementów),
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT).
10.PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy i normatywy

-PN-C-81914:2002 „Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz”
-PN-C-81913:1998 „Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków”
-PN-91/B-10102 „Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania”
-PN-89/B-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”
-PN-EN 13300:2002 „Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe 

na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja”
-PN-C-81607:1998 „Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe”
-PN-C-81800:1998 „Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe”
-PN-C-81801:2002 „Lakiery nitrocelulozowe”
-PN-C-81802:2002 „Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz”
-PN-C-81901:2002 „Farby olejne i alkidowe”
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-PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu”

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 jakikolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł 
i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:
-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi 
zmianami
-Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
-Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
-Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
10.3.  Inne dokumenty i opracowania:
-„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, (Verlag Dashofer, Warszawa 
2004 r.)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

SST – 09.00 - Roboty termoizolacyjne

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych – roboty
termoizolacyjne.
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu 
i realizacji robót budowlanych ujętych wpunkcie 1.1.
1.3. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe zostały podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. Wymagania Ogólne.
1.4. Zakres robót budowlanych ujętych Szczegółową Specyfikacja Techniczną.
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót 
termoizolacyjnych a w szczególności:
01. Ocieplenie przegród
02. Izolacja posadzek
03. Ściany zewnętrzne.
Wykonanie robót termoizolacyjnych związane jest z wykonaniem następujących czynności:
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Izolacja cieplna następujących przegród:
a) Ściany przygruntowe.
b) Ściany kondygnacji nadziemnej
c) Posadzki
d) Stropodach
1.5. Ogólne wymagania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją 
techniczną, Ogólną Specyfikacją Techniczną, niniejszą specyfikacją oraz zgodnie z 
postanowieniami aktualnie obowiązujących aktów prawnych.
Odstępstwa od projektu mogą jedynie związane z dostosowaniem robót izolacyjnych do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastąpienia materiałów ujętych w 
projekcie przez inne materiały lub elementy o zbliżonych własnościach. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych budynku oraz zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Na 
Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz 
ochrony środowiska.
2. MATERIAŁY.
Do wykonania robót termoizolacyjnych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 
i zagranicznych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 
Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
a w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać certyfikaty zgodności 
bądź dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną dopuszczającą do ich stosowania. 
2.1. Materiały do izolacji termicznych.
2.1.1. Polistyren ekstrudowany.
a) wymagania
Poliestyren  ekstrudowany  wg. PN-EN 13164
Wodoodporne płyty ekstrudowane, produkowane na bazie CO2
Własności:
wytrzymałość na ściskanie przy 10 % odkształcenia - 300 kPa
powierzchnia - gładka
wykończenie boków – pióro - wpust
współczynnik przewodności cieplnej - . = 0,030 W/mK - deklarowany
0,035 W/mK – obliczeniowy.
b) pakowanie
Płyty układa się w stosy o pojemności 0,6 do 3,6 m3 przy czym wysokość stosu nie powinna być 
wyższa niż 1,2 m. Opakowanie winno zawierać informację zawierającą nazwę producenta, 
oznaczenie, nr partii, datę produkcji ilość i pieczątkę pakowacza
c) przechowywanie,
Płyty należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia.
d) Transport
Płyty  należy przewozić w opakowaniu  z zachowaniem przepisów BHP materiałów ruchu 
drogowego.
2.1.2. Styropian 
a) Wymagania:
Płyty styropianowe wg. PN-EN 13163
Odmiana: EPS 038 [ posadzki ], EPS 040 [ ściany nadziemia ], EPS 034 [ ściany fundamentowe ]  
b) Pakowanie
Płyty układa się w stosy o pojemności 0,5 do 3,5 m3 przy czym wysokość stosu nie powinna być 
wyższa niż 1,2 m. Opakowanie winno zawierać informację zawierającą nazwę producenta, 

43



oznaczenie, nr partii, datę produkcji ilość i pieczątkę pakowacza
c) Przechowywanie,
Płyty należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia.
d) Transport
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP materiałów 
ruchu drogowego.
2.1.3. Wełna mineralna.
a) Wymagania:
Zgodnie z PN-EN 13162:2002 wełna typu W ( wypełniająca ) nie przenosząca żadnych obciążeń 
poza własnym ciężarem w postaci mat o grubości 20 cm
- Wełna miękka, o gęstości 60 kg/m3
- Wilgotność wełny maksymalna 2% suchej masy
- Na całej powierzchni płyty jednakowa twardość i oraz ściśliwość
- Przewodność cieplna = 0,039 [W/m x K].
- Ciepło właściwe w stanie suchym 0,75 kJ/kg*K
b) Pakowanie
Płyty układa się w stosy o pojemności 0,5 do 3,5 m3 przy czym wysokość stosu nie powinna być 
wyższa niż 1,2 m. Opakowanie winno zawierać informację zawierającą nazwę producenta, 
oznaczenie, nr partii, datę produkcji ilość i pieczątkę pakowacza.
c) Przechowywanie,
Płyty należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia.
d) Transport
Płyty należy przewozić materiałów opakowaniu materiałów z zachowaniem przepisów BHP 
materiałów ruchu drogowego.
2. 3. Odbiór materiałów na budowie.
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi 
i protokółami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodności z normą. Wyrób podlega 
systemowi oceny zgodności polegającym na:
- certyfikacji zgodności z aprobatą techniczną,
- deklarowaniu przez producenta zgodności z aprobatą techniczną
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności 
i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny materiałów W razie stwierdzenia 
wad lub powstania wątpliwości, co do ich jakości przed wbudowaniem należy je poddać badaniom 
określonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Cechowanie materiałów powinno mieć formę nadruku umieszczonego bezpośrednio na wyrobie, 
umożliwiającego w okresie składowania, montażu i eksploatacji, odczytanie napisu zawierającego:

- nazwę lub znak producenta
- symbol materiału
- średnice zewnętrzne i wewnętrzne
- oznakowanie sztywności obwodowej
- identyfikację serii produkcyjnej
Sprawdzenie pozostałych właściwości przeprowadza się zgodnie metodami badań warunkami 
podanymi przez producenta lub w aprobatach technicznych.

3. SPRZĘT.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też
przy wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w czasie  transportu,  załadunku i  wyładunku
materiałów.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE.
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Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów ujęto w punkcie 2 niniejszej 
Szczegółowej Specyfikacji.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wymagania ogólne.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robót. oraz sposób zabezpieczenia
wejść do budynku.
5.2. Ocieplenie przegród.
Szczegółowy zakres robót budowlanych dla czynności związanych z wykonaniem ocieplenia 
przegród ujęto w Dokumentacji Projektowej.
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.
Ogólne zasady kontroli jakości robót budowlanych podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robót zgodnie wymaganiami ujętymi w Polskich Normach
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli producenta.
Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  przeterminowanych,  dla  których  okres
gwarancyjny minął.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek należy przeprowadzić
badania ponownie.
7. ODBIÓR ROBÓT.
Odbioru robót  budowlanych,  polegających na robotach  izolacyjnych  powinien odbyć  się  przed
wykonaniem robót wykończeniowych podstawą  do odbioru robót powinny stanowić następujące
dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie 
wykonywania robót.
- Dziennik budowy.
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
- Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
- Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
budowy dotyczących zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej
-  Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek
-  Aktualność Dokumentacji projektowej – czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia,
8. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 powierzchni termoizolacji
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za
a) ustaloną ilość m2 izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje:
- dostarczenie materiałów
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża
- zagruntowanie podłoża
- wykonanie izolacji
- roboty porządkowe
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Przepisy podstawowe.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.
10.2. Normy
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Poliestyren  ekstrudowany  wg. PN-EN 13164
Płyty styropianowe wg. PN-EN 13163
Wełna mineralna wg.  PN-EN 13162

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień – CPV 45.26.00.00
SST-10.00 Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ob-
róbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi .
1 .2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypad-
kach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których ist-
nieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1 .3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu następujących ro-
bót: - Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne” .

2. MATERIAŁY.
2.1. Blachy do obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych:
- Blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5÷0,55 mm,
- Materiały pomocnicze: uchwyty do rynien i rur spustowych, itp.
Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawar-
tych w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do po-
wszechnego stosowania w budownictwie.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST B-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

3. SPRZĘT
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca
jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na ja-
kość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne” .

4. TRANSPORT
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Samochód powinien posiadać skrzynię otwartą o długości wystarczającej, aby paczka blach nie wy-
stawała
poza jej tylną burtę więcej niż 0,5 m. Dopuszczalne jest również przewożenie blach dłuższych od
skrzyni max. do jednego metra, ale wówczas paczki blach muszą spoczywać całkowicie na sztyw-
nym pomoście (np. drewnianym). Obróbki blacharskie mogą być przewożone dowolnymi środkami
transportu. Materiał należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i za-
bezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane
w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
4.1 Rozładunek za pomocą dźwigu (wózka widłowego).
Rozładunek zaleca się przeprowadzać w opakowaniach fabrycznych i jeśli jest to możliwe to przy
użyciu dźwigu lub wózka widłowego. Przy rozładunku dźwigiem należy zwrócić uwagę, aby pasy
zaczepu nie krzyżowały się (paczki długości do 6,15 m wyposażone są w 2 pasy, paczki długości
powyżej 6,15 m wyposażone są w 3 pasy). W tym celu konieczne jest wykorzystanie trawersu. Pasy
nie mogą być założone tylko na widły wózka!
4.2 Rozładunek ręczny
W przypadku braku możliwości rozładunku mechanicznego przy użyciu dźwigu można dokonać
rozładunku
ręcznego. Po rozpakowaniu paczki należy bezwzględnie przestrzegać zasady, aby pojedynczych ar-
kuszy blachy nie przesuwać jednego po drugim. Taki rozładunek powinien być przeprowadzany
przez odpowiednią ilość osób w stosunku do długości arkuszy (np. rozładunek arkuszy o długości
ok. 6 m powinien być dokonywany przez 6 osób – po 3 osoby z każdej strony). Zalecana jest szcze-
gólna ostrożność.
4.3 Składowanie
Paczki blach należy składować  w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach szer.
min. 10 cm i wysokości 20 cm. Maksymalny rozstaw podpór wynosi 1 m. Można składować do 3
paczek jedna na drugiej przekładając je listwami. Składowanie ofoliowanych pakietów nie powinno
być dłuższe niż 4 tygodnie od daty produkcji. Maksymalny okres składowania blach wynosi 6 mie-
sięcy od daty produkcji. W tym przypadku z paczek należy zdjąć folię, a arkusze przełożyć listwami
tak, aby zapewnić dopływ powietrza do wierzchniej powłoki każdego arkusza.
Arkusze mogą być przejściowo składowane na wolnym powietrzu, winny być wówczas przykryte i
powinny mieć zapewnioną właściwą wentylację. Z wyrobów zabezpieczonych dodatkowo przezro-
czystą folią ochronną należy ją usunąć przed upływem 14 dni od daty dostawy. Po tym okresie
mogą wystąpić problemy związane z usuwaniem folii. W przypadku folii czarno-białej – okres ten
wynosi 12 miesięcy.
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów
obowiązujących w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-
rzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicz-
nych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Obróbki blacharskie
5.1.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.1.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać
o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od – 15ºC. Robót nie można wykonywać na
oblodzonych podłożach.
5.1.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylata-
cji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być  zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesie ru-
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chów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru
dylatacji.
5.2. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych.
5.2.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny
być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.
5.2.2. Spadki rynien dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5 %, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczać 25,0 m.
5.2.3. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do wiel-
kości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
5.2.4. Rynny i  rury spustowe z blachy powinny odpowiadać  wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999,  uchwyty  zaś  do  rynien  i  rur  spustowych  wymaganiom PN-EN 1462:32001,  PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999.
5.2.5. Rynny z blachy stalowej powinny być:
- Wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w ele-
menty wieloczłonowe.
- Łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na ca-
łej długości.
- Mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,
- Rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.
5.2.6. Rury spustowe z blachy stalowej powinny być:
- Wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w ele-
menty wieloczłonowe.
- Łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład
szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości.
- Mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 mm w sposób
trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach.
- Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na
głębokość kielicha.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.

6. KONTROLA JAKO ŚCI
Kontrola jakości wykonania robót murowych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz
podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi częściowemu i końcowemu.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” .

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są: 
m2 wykonania obróbek blacharskich mb wykonania rynien i rur spustowych
szt. montażu kominków wentylacyjnych
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających i odbioru końcowego wg
zasad podanych powyżej.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane:  -  zgodnie z ustaleniami
umowy.
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Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Nadzór Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena jednostkowa wykonania obróbek blacharskich obejmuje:
- przygotowanie,
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,
- uporządkowanie stanowiska pracy.
Cena jednostkowa wykonania rynien i rur spustowych obejmuje:
- przygotowanie,
- zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,
- uporządkowanie stanowiska pracy.
Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST  „Wymagania ogólne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i bada-
nia techniczne przy odbiorze.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy sta-
lowej układanych na ciągłym podłożu.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych tom I – Budownic-
two ogólne część 3.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień – CPV 45260000
SST-11.00 Krycie dachu papą termozgrzewalną

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbio-
ru pokrycia dachowego papą termozgrzewalną .
1.2.  Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyko-
nanie remontu pokrycia dachowego papą termozgrzewalną poprzez pokrycie jedną warstwą papy 
termozgrzewalnej wierzchniego krycia po uprzednim zlikwidowaniu pęcherzy wraz z montażem 
systemowych odpływów spustowych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania oraz z zgodność z dokumentacją pro-
jektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania robót podano w ST „Wymaga-
nia ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „wymaga-
nia ogólne”. Ponadto materiały zastosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć:
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- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat Zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm pol-
skich,
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania, sposób transportu
i składowania powinien być zgodny z warunkami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokrycia.
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do
powszechnego stosowania w budownictwie.
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na bazie polimerów SBS grubości 5,2 mm,
-lepik asfaltowo-polimerowy stosowany na zimno,
-roztwór asfaltowy do gruntowania,
- kit trwale plastyczny.
Właściwości techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniego krycia:
- Grubość arkusza w warstwie z posypką gruboziarnistą - 5,2mm ± 0,2mm,
- Warstwa powłokowa – asfalt modyfikowany elatromerami SBS,
- Osnowa – włóknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m2,
- Wykończenie warstwy górnej – gruboziarnista posypka mineralna,
- Wykończenie warstwy dolnej – folia z tworzywa sztucznego,
- Wodoszczelność – wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa,
- Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze - ≥ 100°C,
- Giętkość w niskiej temperaturze - ≤ -20°C,
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, maksymalna siła rozciągająca:
- kierunek wzdłuż – 900 N/50mm,
- kierunek w poprzek – 800 N/50mm.
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:
- kierunek wzdłuż – 45%,
- kierunek w poprzek – 55%.
Klasyfikacja ogniowa – KLASA E
Szerokość zakładki - 8 cm
2.2.2. Pakowanie i przechowywanie
1. Rolki papy powinno być odpowiednio oznakowane.
2. Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi
w normie lub świadectwie.
3. Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem
i działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników.
4.  Rolki  papy należy układać  na wyrównanym podłożu w pozycji  stojącej  w jednej  warstwie.
Wszystkie inne materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z in-
strukcją producenta oraz odpowiednich norm dla danego wyrobu. Przyjęcie materiałów i wyrobów
na budowę będzie potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne” .
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
- palniki gazowe,
- wciągarki mechaniczne lub ręczne,
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- inny drobny sprzęt do wykonywania robót ręcznie.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podani w ST „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport materiałów
Papę należy przewozić krytymi środkami transportu, w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Rolki
należy ułożyć ściśle obok siebie, w sposób zabezpieczający je przed przewracaniem się i uszkodze-
niami podczas jazdy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przygotowanie podłoża
Istniejące pokrycia stanowiące podłoże powinno być równe, wyczyszczone i odkurzone. Wszystkie
pęcherze i odspojenia należy przeciąć i podkleić. Tam gdzie wystąpi wilgoć należy podsuszyć pal-
nikiem.
5.2. Układanie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia
Roboty pokrywcze papą powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż
+5°C. Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czyn-
ników atmosferycznych, takich jak temperatura poniżej +5°C lub +10°C, rosa, opady deszczu lub
śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie.
Do wykonywania pokryć papowych można przystąpić:
- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wymaga-
niami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru,
- po zakończeniu robót budowlanych towarzyszących wykonywanych na powierzchni połaci (osa-
dzenie systemowych odpływów, przesmarowanie nakryw kominów, malowanie tynków kominów),
Papę termozgrzewalną wierzchniego krycia gr. 5,2mm zgrzewać na całej powierzchni do podłoża.
Zakłady boczne o szerokości pasa bez posypki mineralnej zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił wy-
pływ bitumu o szer. 0,5 – 1,0cm. Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 15cm, po uprzednim
przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum.
Na ścianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obróbki z papy termozgrzewalnej
powinna być wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwę poprzednią i ostatnia warstwa winna
być zamocowana listwą dociskową z blachy ocynkowanej na kołki do danego elementu, listwę na-
leży wpuścić w tynk i uszczelnić masą bitumiczną od góry.
6. KONTROLA JAKO ŚCI
6.1. Wymagania ogólne
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej
SST.
6.2. Kontrola wykonania pokrycia
Kontrola wykonania pokrycia polega na sprawdzeniu zgodności jego wykonania z powołanymi nor-
mami przedmiotowymi i wymaganiami SST. Kontrola ta przeprowadzona jest prze inspektora nad-
zoru.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót jest: - dla robót – Krycie dachu papą –m2 pokrytej powierzchni dachu.
7.2. Określenie ilości robót
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w na-
turze. Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych jak np. wywiewki itp. o ile pow. każde-
go nie przekracza 0,50m2.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Podstawa odbioru
Odbiór robót pokrywczych:
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Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną.
Sprawdzenie podłoża zwłaszcza jego równości i spadów.
Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża i poprzedniej warstwy.
Sprawdzenie jakości materiałów (atesty, aprobaty techniczne).
Badanie prawidłowości i dokładności wykonania (szczelności pokrycia).
8.2. Odbiór podłoża
Badania podłoża należy przeprowadzić  w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody,
przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowej.
8.3. Wymagania ogólne robót pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru
częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub
utrudniony.
8.3.1. Odbiór częściowy obejmuje:
- sprawdzanie podłoża,
- jakości zastosowanych materiałów,
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.2. Badania końcowe
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
- dokumentacja projektowa i powykonawcza,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia,
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów.
8.3.3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, sprawdzeniu 
przyklejenia papy do podłoża, równości powierzchni, sprawdzeniu szerokości zakładów w trakcie 
odbiorów częściowych i końcowych przez pomiar ilości zakładów w trzech dowolnych miejscach 
na każde 100m2.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane:  -  zgodnie z ustaleniami 
umowy.
9.1. Pokrycia dachu papą
Płaci się ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która obej-
muje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- oczyszczenie podłoża,
- likwidację pęcherzy przez przecięcie i przyklejenie,
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną,
- wykonanie robót towarzyszących,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbio-
rze.
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane prze ITB – Warszawa 2004 r.
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