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B- 00.00.00.                   WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres robót Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna B  - 00.00.00  Wymagania Ogólne odnosi się do wspólnych 

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które realizowanych w ramach : 

„ Przebudowy budynku gospodarczego –stodoły-  na wiatę – centrum wypoczynku, rekreacji i edukacji 

m. Skarbiszowice ”. 

Specyfikacja została opracowana zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072). 

Zakres robót objętych  niniejszą SST obejmuje: 

- Roboty ziemne i rozbiórki, 

- Roboty fundamentowe i murarskie, 

- Izolacje, 

- Konstrukcje drewniane i roboty pokrywcze, 

- roboty tynkarskie, 

- Podkłady i posadzki, 

- Stolarkę i ślusarkę otworową, 

- Roboty wykończeniowe 

 

1.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Przed przystąpieniem do realizacji ujętych w opracowaniu projektowym prac remontowych należy rozebrać 

istniejący budynek gospodarczy oraz zdemontować istniejące pokrycie z dachówki wraz z więźbą dachową. 

Materiały pochodzące z rozbiórki należy złożyć w miejscu wskazanym przez Inwestora.   Zakłada się wykorzystanie 

części ziemi pochodzącej z wykopu do zasypania istniejącej i przewidzianej do likwidacji piwnicy w 

przebudowywanym obiekcie. 

1.3 Informacje o terenie budowy. 

Obiekt będący  przedmiotem przebudowy zlokalizowany jest w miejscowości Skarbiszowice na działkach nr 

115/1 i 116. 

1.4 Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaże dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicznej.  

Z uwagi na możliwość realizacji  robót  etapami  na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 

części terenu nie objętej remontem od skutków prowadzonych prac remontowych i odpowiednim zabezpieczeniu 

placu budowy.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5 Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie powierzonej mu części 

obiektu takie jak instalacja wodna i c.o. oraz  kable instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Wykonawca zapewni 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru. 

Po stronie Wykonawcy leży dokonanie napraw uszkodzonych w trakcie prac remontowych instalacji. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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1.6 Ochrona środowiska. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie 

podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację zaplecza, magazynów i składowisk oraz dróg dojazdowych, 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

-  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

   -  możliwością powstania pożaru. 

1.7 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami w pomieszczeniach magazynowych oraz w 

remontowanym obiekcie. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.8 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zaplecze w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający 

zabezpieczy wykonawcy dostęp do przyłączy wodociągowych i elektrycznych. Wykonawca ponosi opłaty za 

korzystanie z nośników energii elektrycznej i wody. 

1.9 Ogrodzenie placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do ogrodzenia placu budowy w taki sposób, aby uniemożliwić dostęp osobom 

nieupoważnionym na teren budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.10 Likwidacja placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 

Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi. 

W niniejszym opracowaniu dotyczy to części budynku nie objętego remontem oraz miejsc składowania 

materiałów i zaplecza budowy. 

1.11.  Nazwy i kody: grup robót, klasy robót i kategorii robót. 

Wykaz robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2151/2003 z 

dnia 16 grudnia 2003r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

a) Dział:  

 45000000-7 – Roboty budowlane 

b) Grupy robót: 

 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych    

 obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

c) Klasy robót: 

45450000-6 – Roboty wykończeniowe, pozostałe 

d) Kategorie robót: 

 45453000-7 Roboty renowacyjne i remontowe 
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1.12 Określenia podstawowe. 

Jeśli w Specyfikacji Technicznej mówi się o: 

1.12.1  obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

 a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

 b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

 c) obiekt małej architektury; 

1.12.2 budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.12.3 budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.12.4 robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.12.5 terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.12.6 pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.12.7 dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki 

i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 

obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

1.12.8 dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.12.9 aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.12.10 właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.12.11 wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.12.12 obszarze oddziaływania obiektu — należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 

w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.12.13 dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.12.14 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.12.15 rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.12.16 laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.12.17 materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.12.18 odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
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1.12.19 poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

1.12.20 projektancie — należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

1.12.21 przedmiarze robót — należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 

jednostkach przedmiarowych. 

1.12.21 części obiektu lub etapie wykonania — należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 

do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji. 

1.12.22 ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

2.  MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych: 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostawy, składowania i kontroli 

jakości materiałów i wyrobów. 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie materiałów przeznaczonych do budowy obiektu jak również we 

właściwy sposób zabezpieczy materiały na placu budowy. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 

przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.2 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych 

umożliwiających zaprojektowanemu i wykonanemu obiektowi spełnienie wymagań podstawowych, określonych w 

art.5 ust.1 ustawy – Prawo budowlane, dopuszczone do powszechnego obrotu w budownictwie, a także 

wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

2.3 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, 

montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymogom określonym w art. 10 

ustawy Prawo budowlane oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o 

przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o 

aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 

2.4 Materiały nie odpowiadające wymogom. 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji 

inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów. 

W przypadku, gdy Wykonawca będzie miał możliwość wariantowego zastosowania materiałów i elementów 

budowlanych oraz urządzeń, powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanych 

wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym podejmie odpowiednie 

decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał, element budowlany lub urządzenie nie może 

być ponownie zmieniany bez jego zgody. 

 

3.   SPRZĘT 

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych: 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowej specyfikacji 

technicznej konkretnych rodzajów robót. 
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4. TRANSPORT  

Wymagania dotyczące środków transportowych: 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną niekorzystnie 

na stan i jakość transportowanych materiałów. W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem oraz przesunięciem w czasie transportu.  

4.1. Transport pionowy 

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu pionowego, które nie spowodują uszkodzeń 

przewożonych materiałów i elementów (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych: 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z dokumentacja 

projektową i wymogami specyfikacji technicznej oraz Programem Zapewnienia Jakości, projektem organizacji robót 

i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych: 

6.1 Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakość wyrobów budowlanych, zapewni odpowiedni 

system kontroli oraz możliwości pobierania próbek i badań materiałów i robót. Wykonawca będzie prowadził 

pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

6.3 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzić zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowej dokumentacji technicznej, można stosować 

wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6.4 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobieranych próbek i badania 

materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebna pomoc w tych czynnościach. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót: 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonanych zgodnie z dokumentacja techniczną i 

specyfikacją techniczną, w ustalonych jednostkach. 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót budowlanych. Obmiaru 

wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą mierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawane w 

(m). Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości będą 

wyliczone w (m3), powierzchnie w (m2), a sprzęt i urządzenia w (szt.). Ilości, które mają być obmierzane wagowo, 

będą określane w kilogramach lub tonach. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne 

świadectwa. 
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7.4 Czas przeprowadzenia pomiarów. 

Obmiary należy prowadzić przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 

występującej dłużej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich 

wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki 

obmiarów, względnie umieszczonymi  na karcie obmiarowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 

8.1 Rodzaje odbiorów. 

Występują następujące rodzaje odbiorów: 

- Odbiór częściowy 

- Odbiór robót zanikających lub ulęgających zakryciu 

- Odbiór końcowy 

- Odbiór po okresie rękojmii 

- Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 

 

8.2 Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających. 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi, do odbioru, roboty ulegające 

zakryciu lub zanikowi. 

8.3 Odbiór częściowy  

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram z wyszczególnionymi elementami obiektu 

w rozbiciu na okresy, w którym zaproponuje okresy odbiorów częściowych oraz etapowe. 

8.4 Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy przeprowadzony zostanie w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 

wykonanie robót budowlanych, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcom. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 

ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru zakończenia robót . 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji 

i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.5. Odbiór po okresie rękojmii. 

Zamawiający, pod koniec okresu rękojmi zorganizuje odbiór „po okresie rękojmi”. 

8.6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny. 

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

stwierdzonych wad przy odbiorze końcowym oraz przy odbiorze po okresie rękojmi, ewentualnie wad zaistniałych 

w okresie gwarancji. 

8.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej 

umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu. 
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8.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego. 

Do odbioru obiektu Wykonawca jest zobowiązany przygotować odpowiednie dokumenty. Podstawowym 

dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót, 

b) szczegółowe specyfikacje techniczne  

(podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

c) recepty i ustalenia technologiczne, 

d) protokoły i notatki służbowe, książki obmiarów (oryginały), 

e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

f) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenia należy dokonać zgodnie z umową o roboty budowlane zawarta pomiędzy Zamawiającym i 

Wykonawcą. Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach 

oraz KNNR-ach.     Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej. 

9.1. Dokumentacja budowy. 

Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art.3 pkt. 13 ustawy – Prawo budowlane. Wykonawca jest 

zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostępniania do wglądu 

przedstawicielom organów uprawnionych. 

9.2.  Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w 

SST. 

9.3. Dokumenty laboratoryjne, świadectwa jakości 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 

każde życzenie Inspektora nadzoru. 

9.4.  Pozostałe dokumenty budowy 

1.29.1 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1.26 -1.28 

Następujące dokumenty: 

a) protokoły przekazania terenu budowy, 

b)  protokoły odbioru robót, 

c)  protokoły z narad i ustaleń, 

d)  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

9.4.1.  Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Dokumentacja projektowa. 

10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 1157 i 

Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 

póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z późniejszymi 

zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 

- USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych 

- Dz.U.98.107.679 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 

ADMINISTRACJI z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 

jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 

690) 

- Dz.U.01.118.1263 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 

do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 

- Dz.U.03.169.1650 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

- USTAWIA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z 

późniejszymi zmianami). 
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B.01.00.00     ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

rozbiórkowych wykonywanych w ramach  przebudowy budynku gospodarczego (stodoły)  na wiatę – centrum 

wypoczynku, rekreacji i edukacji m. Skarbiszowice. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

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

wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

B.01.01.00. – Rozbiórki 

B.01.01.01. – Rozbiórki obiektów kubaturowych – Rozbiórka pokrycia dachowego 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Dla robót wg B.01.01.00 materiały nie występują. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 

 

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, 

– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną 

oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

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. 

 

5.2.1. Obiekty kubaturowe 

 - Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami w sposób 

zabezpieczający przed uszkodzeniem. 

 - Łacenie dachu rozbierać ręcznie. Materiał odnieść poza obręb budynku. 

  

. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3. 
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7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: 

B.01.01.01. – Rozbiórki obiektów kubaturowych – [1 szt.] jako jednostka podstawowa. 

Jednostką pomocniczą przy robotach rozbiórkowych pokrycia dachowego jest [m2] metr kwadratowy 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera mierzone 

w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 

9.1. Szczegółowy zakres płatności – zgodnie z przedmiarem 

 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier. 

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.
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B.02.00.00               ROBOTY ZIEMNE 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych wykonywanych w ramach przebudowy budynku gospodarczego (stodoły)  na wiatę – centrum 

wypoczynku, rekreacji i edukacji m. Skarbiszowice. 

 

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: 

B.02.01.00. Wykopy. 

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podkłady i podsypki. 

B.02.03.00. Zasypki. 

B.02.04.00. 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. Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują. 

Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują.  

2.2. Grunty do wykonania podkładu wg B.02.02.00 

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 zasypywania wykopów wg B.02.03.01 i B.02.03.02 może być użyty grunt wydobyty z tego samego 

wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych 

itp. 

3.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

 

4.  Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem. 

 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Wykopy wg B.02.01.00. 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 

rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 
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sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 

gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopów 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych 

nachyleń skarp: 

– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 

–  w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 

– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości 

wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające 

odpływ wód opadowych 

– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z 

zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów 

 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.1.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

- Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

- Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta 

bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

- W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 

projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy – B.02.02.00 

5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia 

Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2.2. 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 według próby 

normalnej Proctora. 

5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

- Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 

- Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 

- Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 

- Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu 

obiektu. 

- Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej Proctora. 

5.3. Zasypki wg B.02.03.00 

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co 

powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.3.2. 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. 

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 nie powodujący 

uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
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6.  Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 

(1)  Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w 

p. 11. 

6.1. Wykopy wg B.02.01.00 

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. 

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów wg B.02.02.00 

Sprawdzeniu podlega: 

– przygotowanie podłoża 

– materiał użyty na podkład 

– grubość i równomierność warstw podkładu 

– sposób i jakość zagęszczenia. 

6.3. Zasypki wg B.02.03.00 

Sprawdzeniu podlega: 

– stan wykopu przed zasypaniem 

– materiały do zasypki 

– grubość i równomierność warstw zasypki 

– sposób i jakość zagęszczenia. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

B.02.01.00 – wykopy – [m
3
] 

B.02.02.00 – podkłady i nasypy – [m
3
] 

B.02.03.00 – zasypki – [m
3
] 

B.02.04.00 – transport gruntu – [m
3
] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

B.02.01.00 – Wykopy – płaci się za m
3
 gruntu w stanie 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, 

– odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 

B.02.02.00 – Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m
3
 podkładu po zagęszczeniu. 

 

Cena obejmuje: 

– dostarczenie materiału 

– uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

B.02.03.00 – Zasypki – płaci się za m
3
 zasypki po zagęszczeniu. 

 

Cena obejmuje: 

– dostarczenie materiałów 

–  zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

B.02.04.00. Transport gruntu – płaci się za m
3
 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem 

odległości transportu. 

Cena obejmuje: 

– załadowanie gruntu na środki transportu 
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– przewóz na wskazaną odległość 

– wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 

9.1. Szczegółowy zakres płatności – zgodnie z przedmiarem 

 

10.  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. 
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B.03.00.00    ZBROJENIE BETONU 
 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu w 

konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro w ramach przebudowy budynku gospodarczego (stodoły)  na 

wiatę – centrum wypoczynku, rekreacji i edukacji m. Skarbiszowice. 

 

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 

zbrojenia betonu. 

W zakres tych robót wchodzą: 

B.03.01.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I. 

B.03.02.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II i A-III. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z 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 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 

(1) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

a) 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  
plastyczności 

Wytrzymałość  
na rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie   
a – średnica 

 mm MPa MPa % d – próbki 

St0S-b 5,5–40 220 310–550 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) 

 

b) W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i 

rozwarstwień. 

(2)  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. 

 

(3) 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: 
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– znak wytwórcy, 

– średnicę nominalną, 

– gatunek stali, 

– numer wyrobu lub partii, 

– znak obróbki cieplnej. 

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. 

Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 

z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

 

3.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

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. 

 

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. 

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 jakości 

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. 

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. 
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8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegają zasadom odbióru robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej: 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg SST-G.00 – „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór końcowy – wg SST G.00 

8.3. Odbiór zbrojenia 

c) Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz wpisany 

do dziennika budowy. 

d) 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. 

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  



PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA CENTRUM WYPOCZYNKU,  

REKREACJI I EDUKACJI W M. SKARBISZOWICE 
20 

B.04.00.00    BETON 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

betoniarskich wykonywanych w ramach przebudowy budynku gospodarczego (stodoły)  na wiatę – centrum 

wypoczynku, rekreacji i edukacji m. Skarbiszowice. 

 

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. 

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne. 

B.04.02.00 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 

Rodzaje cementu 

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 

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% 

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. 

Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-

EN 147-2. 

Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
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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 obejmuje 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. 

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) 

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. 

2.1. Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/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 ziaren 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. 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/cm
3
, 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). 

 

4.  Transport 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

-  Środki do transportu betonu 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). 
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Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 

dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

-   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 

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 stanie wibrującym. 

Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego 

działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 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 
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w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe 

pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

 

 (5) 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 wszystkich wyników badań dotyczących 

jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu 

dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 

przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 

zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu 

- 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 uderzeniami 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/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla 

prefabrykatów. 
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5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

(1) Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 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 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 powinna odpowiadać wymaganiom 

normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

 

5.6. Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej w 

projekcie technicznym. 

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych 

wg projektu technicznego. 

 

6.  Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej 

wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

B.04.01.00 – 1 m
3
 wykonanej konstrukcji. 

B.04.02.00 – 1 m
3
 wykonanego podbetonu. 

 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.04.01.00 i B.04.02.00 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 dla B.04.01.00: 

- 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. 

B.04.02.00. Podbeton na podłożu gruntowym. 

Płaci się za ustaloną ilość m
3
 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża, przygotowanie, 

ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

9.1. Szczegółowy zakres płatności – zgodnie z przedmiarem 
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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-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-89/S-10050 Próbne obciążenie obiektów mostowych, żelbetowych. 
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B.05.00.00        PREFABRYKATY 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu 

prefabrykatów żelbetowych w ramach przebudowy budynku gospodarczego (stodoły)  na wiatę – centrum 

wypoczynku, rekreacji i edukacji m. Skarbiszowice. 

 

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 i 

montaż prefabrykatów żelbetowych. 

 

B. 05.02.00 Belki nadprożowe. 

 

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 

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane. 

Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest). 

2.1. Belki prefabrykowane nadproży 

Charakterystyka belek: 

wysokość 19 cm 

szerokość  9 cm 

grubość   6 cm 

Wymagania: 

Belki winny być wykonane zgodnie z projektem. 

Tolerancje wymiarowe. 

Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać: w długości do 6 mm; w wysokości do 4 mm; w 

grubości do 3 mm. 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia. 

skrzywienie belki w poziomie – do 5 mm 

skrzywienie belki w pionie – nie dopuszcza się 

szczerby i uszkodzenia krawędzi – głębokość: do 5 mm 

długość: do 30 mm 

ilość: 3 szt/mb. 

Klasa odporności ogniowej „B”. 

Składowanie 

Belki należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości co najmniej 80 mm ułożonych poziomo w 

odległości 1/5 długości od ich końców. Następne warstwy układać na podkładkach umieszczonych nad podkładkami 

dolnymi. Liczba warstw nie większa od 5. 

Transport 

Belki mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, stopką w położeniu dolnym, równolegle do kierunku jazdy i 

zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu 

drogowego. 

sprawdzenie kształtu i wymiaru, 

sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzeń, 

 

3.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4.  Transport – w opisie materiałów p. 2 
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5.  Wykonanie robót 

Wykonanie robót związanych z prefabrykacją wg SST B.03.00.00 Roboty zbrojarskie i SST B.04.00.00 Roboty 

betoniarskie. 

 Montaż belek prefabrykowanych nadproży zgodnie z wymaganiami jak dla robót murowych wg SST B.08.00.00. 

 

6.  Kontrola jakości 

Kontrola polega na sprawdzeniu elementów prefabrykowanych wg wymagań podanych w punkcie 2.0. 

 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest: 

 

dla B.05.02.00 – 1 m wykonanego nadproża 

 

8.  Odbiór robót 

8.1. Obejmuje odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2. Odbiór końcowy 

8.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 

 

9.  Podstawa płatności 

B.05.02.00 Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproża która obejmuje wykonanie i dostarczenie 

prefabrykatów gotowych do wbudowania. 

 

10.  Przepisy związane 

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
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 B.06.00.00         KONSTRUKCJE DREWNIANE 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

konstrukcji drewnianych wykonywanych w ramach przebudowy budynku gospodarczego (stodoły)  na wiatę – 

centrum wypoczynku, rekreacji i edukacji m. Skarbiszowice. 

 

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 wymienionych w SST 

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

montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

B.06.01.00. Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inżyniera. 

 

2.  Materiały 

2.1. Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie 

powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

Dla robót wymienionych w pozycji  B.06.01.00 stosuje się drewno klasy K27 według następujących norm 

państwowych: 

–  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

–  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela. 

Oznaczenie                        Klasy drewna

 

 K27 

Zginanie  27 

Rozciąganie wzdłuż włókien  0,75 

Ściskanie wzdłuż włókien  20 

Ściskanie w poprzek włókien  7 

Ścinanie wzdłuż włókien  3 

Ścinanie w poprzek włókien  1,5 

 

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 

Wady K27 

Sęki w strefie marginalnej  1/4 do 1/2 

Sęki na całym przekroju  1/4 do 1/3 

Skręt włókien  do 10% 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 

a) głębokie   

b) czołowe  

 

1/2  

1/1 

Zgnilizna niedopuszczalna 

Chodniki owadzie niedopuszczalne 

Szerokość słojów  6 mm 

Oblina  dopuszczalna na długości dwu krawędzi                     

zajmująca do 1/4 szerokości lub długości 
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Krzywizna podłużna 

a) płaszczyzn  30 mm – dla grubości do 38 mm 

  10 mm – dla grubości do 75 mm 

b) boków  10 mm – dla szerokości do 75 mm 

5 mm – dla szerokości > 250 mm 

Wichrowatość  6% szerokości 

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 

Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w 

granicach odchyłek. 

Nie prostopadłość niedopuszczalna. 

 

2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 

dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

 

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 

odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

– w długości:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 

– w szerokości:  do +3 mm lub do –1mm 

– w grubości:  do +1 mm lub do –1 mm 

odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 

odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

dla łat o grubości do 50 mm: 

w grubości:  +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 

w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

dla łat o grubości powyżej 50 mm: 

w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

w grubości:  +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

d)odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm. 

e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm. 

2.2. Łączniki 

2.2.1. Gwoździe 

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 

2.2.2. Śruby 

Należy stosować: 

Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 

Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

2.2.3. Nakrętki: 

Należy stosować: 

Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 

Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.2.4. Podkładki pod śruby 

Należy stosować: 

Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

2.2.5. Wkręty do drewna 

Należy stosować: 

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 

Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 

Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

2.2.6. Środki ochrony drewna 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być stosowane 

wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 

Środki do ochrony przed grzybami i owadami 

Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 

Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
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2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

2.3.1.  Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 

odizolowanym od elementów warstwą folii. 

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie 

powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

2.3.2.  Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 

pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 

2.4. Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

 

3.  Sprzęt 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 

Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od 

wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.3. 

 

5.  Wykonanie robót 

5.1.  Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 

osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

5.2.  Więźba dachowa 

5.2.1.  Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 

5.2.2.  Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. 

Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 

5.2.3.  Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak 

0,5 mm. 

5.2.4.  Dopuszcza się następujące odchyłki: 

w rozstawie belek lub krokwi: 

do 2 cm w osiach rozstawu belek 

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 

w długości elementu do 20 mm 

w odległości między węzłami do 5 mm 

w wysokości do 10 mm. 

5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane 

jedną warstwą papy. 

5.3. Belki stropowe 

5.3.1. Rozstaw i przekrój belek stropowych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

5.3.2. Dopuszcza się następujące odchyłki: 

w rozstawie belek z podsufitką do 3 cm 

w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości. 

5.3.3. Belki powinny być kotwione w ścianach nie rzadziej niż co 2.5 m. 

5.3.4. Końce belek opartych na murze lub betonie powinny być impregnowane środkami grzybobójczymi oraz 

zabezpieczone na długości oparcia papą. 

5.3.5. Czoła belek powinny być oddzielone od muru szczeliną powietrzną szerokości co najmniej 3 cm. 

 

6.  Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w 

punkcie 5. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 
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Dla pozycji B.06.01.00– ilość m
3
 wykonanej konstrukcji. 

 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.06.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

 

10. Przepisy związane 

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne  

i projektowanie. 

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 

PN-EN 844-1:2001  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i 

tarcicy. 

PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

PN-EN 10230-1:2003  Gwoździe z drutu stalowego. 

PN-ISO 8991:1996  System oznaczenia części złącznych. 
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 B.07.00.00    KONSTRUKCJE STALOWE 

 
1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

konstrukcji stalowych wykonywanych w ramach przebudowy budynku gospodarczego (stodoły)  na wiatę – 

centrum wypoczynku, rekreacji i edukacji w m. Skarbiszowice. 

 

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 wymienionych w SST 

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

montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym. 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inżyniera. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

2.1.1  Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 

(1) Dwuteowniki szeroko stopowe  HEB 280 wg PN-H-93462:2005 

Dwuteowniki dostarczane są o długościach od  3 do 15 m z odchyłkami do 100 mm. 

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m. 

 

2.1.2. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 

każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

- znak wytwórcy 

- profil 

- gatunek stali 

- numer wyrobu lub partii 

- znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

2.1.3. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru 

konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały 

usunięte. 

Cechowanie elementów farbą na elemencie. 

2.2. Łączniki 

Jako łączniki występują  połączenia spawane. 

2.2.1. Materiały do spawania 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-146 

wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 

Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych na 

obciążenia statyczne i dynamiczne. 

Elektrody powinny mieć: 

- zaświadczenie jakości 

- spełniać wymagania norm przedmiotowych 

- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i 

wymaganiami producenta. 

 

2.2.2. Powłoki malarskie 

Konstrukcje stalowe belek powinny być zabezpieczone antykorozyjnie powłoką malarską dwuwarstwową układaną 

na oczyszczonym i odtłuszczonym podłożu.  

 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

2.3.1. Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku 
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mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić 

za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem.  

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na 

wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej 

konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do 

poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 

 

2.3.2. Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inżyniera. 

2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

- zgodności z projektem, 

- zgodności z atestem wytwórni 

- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 

- jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu 

potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych 

urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym 

powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i 

dokumentacją konstrukcyjną. 

Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 

Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 

Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych 

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone 

od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

 

4.  Transport 

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.3. 

 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Montaż konstrukcji 

 Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 

projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy 

mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 

Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji: 

 

- wygięcie belki lub wiązara l/750 lecz nie więcej niż 15 mm 

 

- odchyłka strzałki montażowej  0,2 projektowanej 

 

6.  Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w 

punkcie 5. 

Roboty podlegają odbiorowi. 
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7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

Dla pozycji B.07.00.00 – masa gotowej konstrukcji w tonach. 

 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.07.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

 

10.  Przepisy związane 

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne 

dostawy. 

PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

Ogólne badania i wymagania. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

PN-H-93407:1991  Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco, 

PN-H-93462:2005 Dwuteowniki szeroko stopowe walcowane na gorąco. Wymiary.
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 B.08.00.00      ROBOTY MUROWE 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów 

z materiałów ceramicznych wykonywanych w ramach przebudowy budynku gospodarczego (stodoły)  na wiatę – 

centrum wypoczynku, rekreacji i edukacji w m. Skarbiszowice. 

 

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 

murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 

B.08.01.00 Ściany z cegły pełnej 

B.08.02.00. Ściany z cegły kratówki 

B.08.03.00. Ściany warstwowe 

B.08.04.00. Ścianki działowe 

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. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

 

2.2. Wyroby ceramiczne 

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 

Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

Masa 3,3-4,0 kg 

Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez 

całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych. 

Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 

Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm
3
 

 Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 

 Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu. 

 Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne cegły nie rozpadła się. 

 

2.3. Bloczki z betonu komórkowego 

Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm. 

Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 

Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 

Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 

 

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
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Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek 

1  :  1  :  6 

1  :  1  :  7 

1 :  1,7  :  5 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 

1  :  1  :  6 

1  :  1  :  7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek 

1 :  0,3 :  4 

1 :  0,5 :  4,5 

cement:  wapno hydratyzowane:  piasek 

1 :  0,3 :  4 

1 :  0,5 :  4,5 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu 

tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 

i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 

będzie niższa niż+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 

otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 

niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 

rodzaju cementu i wapna. 

 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4.  Transport 

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 

Wymagania ogólne: 

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z 

zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować 

nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 

niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub 

moczyć w wodzie. 

Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 

zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). 

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

wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.1. Mury z cegły pełnej 

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 

mm, 

10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 
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przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 

wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. 

5.2. Mury z bloczków z betonu komórkowego 

Bloczki z betonu komórkowego należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, samonośnych i 

osłonowych. 

Można je również stosować do murowania ścian wewnętrznych. 

Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach zagłębienia stożka 

pomiarowego 6-8 cm. 

Bloczki w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy. 

Bloczki przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie bloczków w murze zgodne 

z zasadami wiązania cegły pełnej. 

Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych – 10 mm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i –2 mm, a dla spoin pionowych = 5 

mm. 

 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej, 

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu cegły, 

- liczby szczerb i pęknięć, 

- odporności na uderzenia, 

- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym 

(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2. 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. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 

– na 1 metrze długości 

– na całej powierzchni 

 

3  

10 

 

6 

20 

Odchylenia od pionu 

– na wysokości 1 m 

– na wysokości kondygnacji 

– na całej wysokości 

 

3 

6 

20 

 

6 

10 

30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 

– na 1 m długości 

– na całej długości 

 

1 

15 

 

2 

30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

– na 1 m długości 

– na całej długości 

 

1 

10 

2 

10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  

o wymiarach: 

do 100 cm                 szerokość 

                                  wysokość 

ponad 100 cm 

                                  szerokość 

                                  wysokość 

 

 

+6, –3 

+15, –1 

 

+10, –5 

+15, –10 

 

 

+6, –3 

+15, –10  

 

+10, –5 

+15, –10 
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7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest – m
2
 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

 

8.  Odbiór robót 

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

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

dokumentacja techniczna, 

dziennik budowy, 

zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2. Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

 

10.  Przepisy związane 

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 

użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 

PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020  Wapno. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
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B.10.00.00     ROBOTY POKRYWCZE 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć 

dachowych wraz z obróbkami blacharskimi, wykonywanych w ramach przebudowy budynku gospodarczego 

(stodoły)  na wiatę – centrum wypoczynku, rekreacji i edukacji w m. Skarbiszowice. 

 

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. 

- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

wykonanie i odbiór robót pokrywczych dachów, robót dekarsko-blacharskich niezbędnych przy wykonywaniu pokryć 

dachowych oraz ich odwodnień. Postanowienia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu i 

odbiorze robót ww. robót, a w szczególności: 

- - przy odbiorze materiałów przeznaczonych do robót; 

- - przy ocenie jakości podkładów i podłoży, na których zostaną ułożone pokrycia i izolacje oraz przy 

wykonywaniu tych robót i ich odbiorach częściowych i końcowych; 

- - przy wykonywaniu pokryć dachowych, obróbek blacharskich i uszczelnień.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

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

pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: 

B.10.01.00 Pokrycie dachu blachą fałdową powlekaną 

B.10.02.00 Obróbki blacharskie 

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe. 

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. Blacha trapezowa T-45 gr 0,5mm, stalowa powlekana poliestrem 

2.2. Dachówka blaszana 

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubość powłoki cynku 

wynosi min. 275 g/m
2
. Cała powierzchnia płyt zabezpieczona jest obustronnie powłoką dekoracyjną akrylową lub 

poliestrowo-silikonową. Dopuszcza się posypkę zewnętrzną z piasku kwarcowego. Kolor określa projekt 

techniczny. 

Jakość powłok akrylowych musi być zgodna normą PN-84/H-92126. 

Płyty dachówkowe muszą posiadać aktualną decyzję ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywną opinię 

Państwowego Zakładu Higieny. 

Szerokość arkuszy 1185 mm, a długość od 860-7200mm. 

2.3. Łączniki 

Do mocowania dachówek blaszanych stosować gwoździe lub wkręty ocynkowane wg wskazań producenta 

materiałów pokryciowych. 

 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4.  Transport 

Materiały do wykonania pokrycia dachowego można przewozić dowolnymi środkami transportu samochodowego 

po uprzednim zabezpieczeniu ich na czas transportu przed uszkodzeniem. 

 

5.  Wykonanie robót 

 

5.1. Podkłady pod pokrycia z dachówek, płyt i blach 
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Wymagania ogólne: 

- równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o długości 

3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku 

równoległym, 

- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, 

- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien. 

- łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm, 

- łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na krokwiach, 

- rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia, 

- łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte w SST 06.00.00. 

5.3. Krycie blachą trapezową powlekaną . 

1. Krycie blachą trapezową powlekaną może być wykonywane na dachach o pochyleniu dostosowanym do 

wysokości fałdy blachy. Im wysokość fałdy jest wyższa, tym pochylenie połaci może być mniejsze. Nie ogranicza 

się maksymalnego pochylenia dachu. 

2. Arkusze blach trapezowych powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby szersze dno bruzdy było na 

spodzie. 

3. Zakłady podłużne blach trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem przeważających 

wiatrów. Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo (w miejscach narażonych na spływ dodatkowych ilości wód 

opadowych pochodzących z przelewów z rynien połaci położonych wyżej) i obejmować może pas o szerokości nie 

większej niż 3 m. 

4. Uszczelki w stykach podłużnych blach trapezowych należy stosować przy pochyleniach połaci mniejszych niż 

55%. Należy stosować uszczelki porowate bitumizowane z pianki poliuretanowej. Każde inne położenie uszczelki w 

zakładzie pojedynczym i stosowanie uszczelki porowatej zbyt szerokiej jest niedopuszczalne. W zakładzie 

podwójnym należy stosować dwie uszczelki. 

5. Dla blach o zakończeniach podłużnych uszczelki w zakładzie pojedynczym nie stosuje się, a w zakładzie 

podwójnym należy stosować jedną uszczelkę wąską ułożoną w styku skrajnym. 

6. Szerokość szczeliny w stykach podłużnych powinna być minimalna. W przypadku braku możliwości uzyskania 

minimalnej szerokości szczeliny, np. w wyniku falistości krawędzi podłużnych blachy, należy zamiast uszczelek 

porowatych stosować uszczelnienie hermetyczne z kitu trwale plastycznego lub elastoplastycznego. 

7. Zakłady podłużne blach należy łączyć przy użyciu blachowkrętów lub śrub z - nakrętkami zaopatrzonymi w 

podkładki stalowe i podkładki gumowe o odpowiedniej jakości. W miejsce podkładek gumowych można stosować 

podkładki z kitu profilowanego. Rozstaw łączników powinien wynosić 333 mm (3 szt. na 1 m zakładu). Rozstaw 

maksymalny 500 mm (2 szt. na 1 m zakładu). 

8. Należy stosować blachy, o długości nieco większej niż szerokość połaci. Gdy jest to niemożliwe, należy wykonać 

zakłady poprzeczne blach trapezowych, usytuowane tylko nad płatwiami. Zakłady poprzeczne mogą być bez 

dodatkowych uszczelnień - jeśli pochylenie połaci jest większe lub równe 55%. Przy pochyleniu mniejszym niż 

55% styki poprzeczne należy uszczelnić podwójnymi uszczelkami. 

9. Gdy zachodzi potrzeba dylatowania blach trapezowych na połaci, do łat mocować można tylko blachę górną.  

10. Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150 mm dla pochylenia połaci większego 

lub równego 55% i nie mniej niż 200 mm - dla pochylenia mniejszego od 55%.  

11. Do umocowania blach trapezowych należy stosować łączniki samogwintujące (lub śrubę z nakrętką) z 

podkładką stalową i podkładką gumową o odpowiedniej jakości. Gdy płatwie nie wymagają usztywnienia przez 

blachy trapezowe, należy je mocować do łat drewnianych za pomocą łączników przechodzących przez grzbiety 

fałdy z zastosowaniem dodatkowych elementów podtrzymujących, o wymiarach dostosowanych do wymiarów 

fałdy. Łącznikami należy mocować każdy grzbiet blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich co drugi grzbiet. 

12. Dachy z blach trapezowych, szczególnie dachy o długich połaciach, powinny być odwadniane za pomocą rynien 

segmentowych dylatowanych co 12 m. Rynny powinny umożliwiać przelewanie się wody w taki sposób, aby nie 

powodować szkód materialnych i nie utrudniać eksploatacji obiektu. Rynna powinna mieć kształt trapezowy o 

wymiarach dostosowanych do spływającej z połaci dachowej wody i mieć na swej długości co najmniej dwie rury 

spustowe. Nie należy stosować odwodnienia wewnętrznego w dachach krytych blachami trapezowymi. 

13. W przypadkach konieczności wycięcia otworów w pokryciu z blach trapezowych, dla zamontowania włazów 

dymowych, świetlików itp., lokalizacji tych miejsc i wycinania otworów należy dokonywać po zamontowaniu blach 

trapezowych na połaci dachowej. Konieczne jest przestrzeganie następującej kolejności robót:  

- wyznaczenie położenia (lokalizacja) przebicia, 

- montaż od spodu dodatkowych płatwi,  

- wycięcie otworu w blasze trapezowej. 

 

Wszystkie uszkodzenia powstałe w czasie transportu i montażu należy zamalować farbą zaprawkową. 

 

5.4. Obróbki blacharskie 

- obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 

- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 

temperaturze nie niższej od –15°C. 
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Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej 

- rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 

składany w elementy wieloczłonowe, 

- powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na 

całej długości, 

- rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 

większych niż 50 cm, 

- spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 

- rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 

- 5.4. Rury spustowe – z blachy jw. 

- rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 

składany w elementy wieloczłonowe, 

- powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 

szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

- rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 

3 m, 

- uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w 

zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

- rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość 

kielicha. 

 

6.  Kontrola jakości 

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 równo rzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie 

mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność 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). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

dla robót B.10.01.00 – m
2
 pokrytej powierzchni, 

dla robót B.10.02.00 oraz B.10.03.00 – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 

przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (łacenia) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 

m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien 

przekroczyć 5 mm. 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 

częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

- podłoża (łat), 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
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Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 

fragmentów pokrycia, 

- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 

połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 

eksploatacyjnych. 

8.2.1. Odbiór pokrycia z blach trapezowych powlekanych powinien obejmować: 

 

1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia z blach płaskich polega na oględzinach pokrycia i stwierdzeniu 

braku dziur i pęknięć, odchyleń rąbków lub zwojów od linii prostej, prostopadłości złącza do okapu itp. W 

przypadkach budzących wątpliwości odchylenie rąbków lub zwojów od linii prostej należy sprawdzić, mierząc 

przymiarem z dokładnością do 5 mm odchylenia od sznura naciągniętego od okapu do kalenicy. Odchylenie rąbków 

i zwojów od linii prostopadłej do okapu należy mierzyć przymiarem z dokładnością do 5 mm za pomocą sznurka i 

kątownika. Odchylenia nie powinny być większe niż 20 mm przy szerokości połaci do 8 m oraz 30 mm przy 

szerokości połaci dachowej ponad 8 m. 

2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek, łapek i języków polega na stwierdzeniu prawidłowości ich 

umocowania i rozstawienia zgodnie z rozdziałem pokrycia z blach. 

3. Sprawdzenie łączenia i mocowania arkuszy polega na stwierdzeniu, czy łączenie i mocowanie jest zgodne z 

rozdziałem pokrycia z blach. Sprawdzenie to należy przeprowadzać w złączach prostopadłych i równoległych do 

okapu oraz na kalenicy, w narożach, korytach i koszach dachowych. 

4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających polega na stwierdzeniu zgodności ich wykuwania 

i umocowania z wymaganiami podanymi w rozdziale pokrycia z blachy. 

5. Sprawdzenia wymienione w p. 2, 3 i 4 powinny być dokonywane w trakcie robót. 

6. Sprawdzenia zamocowania blach fałdowych do łat drewnianych należy dokonać wzrokowo, zwracając uwagę na 

rozmieszczenie łączników i ich usytuowanie, zgodnie z rozdziałem pokrycia z blachy. 

7. Sprawdzenie szerokości i sposobu uszczelnienia zakładów poprzecznych i podłużnych należy przeprowadzić 

wzrokowo, a w przypadkach wątpliwych dokonać pomiaru szerokości zakładu poprzecznego z dokładnością ± 1 cm. 

Istotnym elementem odbioru jest sprawdzenie ułożenia blach trapezowych na połaci (szersze dno bruzdy na 

spodzie) i usytuowania uszczelki w zakładzie. Ułożenie blach i usytuowanie uszczelki powinna być zgodne z 

rozdziałem pokrycia z blachy. 

8. Sprawdzenie zawieszenia rynien segmentowych należy przeprowadzić wzrokowo; zwracając uwagę na 

możliwość przelewania się wody przez rynnę. 

 

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

 

  Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych polega na stwierdzeniu zgodnego z rozdziałem obróbki blacharskie 

wykonania zabezpieczeń przy stykach połaci dachowych i w kalenicy.   

 Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami rozdziału obróbki blacharskie w 

zakresie wymiarów, rozstawu i wykonania rynien oraz połączeń ich poszczególnych odcinków (przekroju, 

zakładów, nitowania oraz lutowania) i przy rurach spustowych. Należy sprawdzić rozmieszczenie uchwytów i 

sposób wyrobienia w nich spadku podłużnego oraz usytuowania krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii 

stanowiącej przedłużenie powierzchni pokrycia. Należy również stwierdzić, czy rynny nie mają dziur i pęknięć. 

Sprawdzenie spadku i szczelności rynien może być dokonane przez nalanie do nich wody i kontrolę jej spływu 

oraz ewentualnych wycieków. Zaleca się także - przy dachach o dużych pochyleniach - sprawdzenie wlewania 

się wody z połaci do rynny (strumienie wody z połaci powinny spływać do rynny, a nie przelewać się poza 

zewnętrzną krawędzią rynny). 

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami rozdziału obróbki 

blacharskie w zakresie wymiarów, rozstawu i wykonania rur oraz połączeń ich w złączach pionowych i 

poziomych, umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowości. Poza tym należy sprawdzić, czy rury 

nie mają pęknięć, dziur. Badania należy sprawdzić przez oględziny, z wyjątkiem sprawdzenia pionowości rur, 

które należy wykonać za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5 mm. 
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9.  Podstawa płatności 

B.10.01.00 Pokrycie z blachy fałdowej powlekanej 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 z wykonaniem izolacji z folii dachowej 

B.10.02.00 Obróbki blacharskie. 

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

- przygotowanie, 

- zmontowanie i umocowanie w podłożu,  

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

przygotowanie, 

zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 

uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

10.  Przepisy związane 

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 



PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA CENTRUM WYPOCZYNKU,  

REKREACJI I EDUKACJI W M. SKARBISZOWICE 
44 

B.11.00.00      TYNKI 

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

tynków zewnętrznych i wewnętrznych wykonywanych w ramach przebudowy budynku gospodarczego (stodoły)  

na wiatę – centrum wypoczynku, rekreacji i edukacji w m. Skarbiszowice. 

 

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 

tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

B.11.01.00 Tynki wewnętrzne 

B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne 

B.11.03.00 Tynki zewnętrzne. 

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. 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. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. 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. 

2.2.2.  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty. 

2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

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 otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 

będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 

niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 

zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 
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5.  Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 

okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 

miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 

poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 

temperatur”. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 

dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

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

tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

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. 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 

należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.3.2. 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. 

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i 

gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego 

podłoża. 

Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 

drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku. 

Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami 

drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany z 

obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, 

narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 

Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed 

przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 

Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 

mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

 

5.5 Wykonanie tynków wykończeniowych /drobnoziarnistych/ 

Na jednowarstwowych tynkach wewnętrznych nie stosuje się z reguły żadnych tynków wierzchnich. Jeżeli 

użytkownik życzy sobie mimo to wykonania warstwy wierzchniej należy : 

- ewentualnie zastosować zagruntowanie podłoża / np. poprzez środki wyrównujące chłonność podłoża i 

poprawiające przyczepność/. 

- nie wygładzać, zacierać itp. Powierzchni tynku podkładowego pod tynk cienkowarstwowy 

- zachować minimalny czas przerwy technologicznej równy 3 tygodnie /zależnie od warunków panujących na 

budowie oraz od lokalnej wentylacji/. 
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Na tynkach cementowo- wapiennych podkładowych i tynkach lekkich /wewnątrz i zewnątrz/ przy zastosowaniu 

cienkowarstwowego tynku nawierzchniowego /tynk nałożony na grubość ziarna / konieczne może okazać się 

wykonanie odpowiedniej warstwy wyrównawczej lub pośredniej. W przypadku zastosowania tynku 

cienkowarstwowego jako wykończenia na tynkach  docieplających niezbędne jest wykonanie takiej warstwy. Jeżeli 

przy wykonaniu tynku podkładowego na jego powierzchni wytworzy się warstwa osadowa /np. na skutek zacieraniu 

tynku/, należy ją koniecznie usunąć. W przypadku określonych wyrobów oraz w zależności od warunków 

atmosferycznych konieczne może stać się wstępne przygotowanie tynku podkładowego /zwilżenie, zagruntowanie 

itp../. 

Należy bezwzględnie przestrzegać wymaganych temperatur przy obróbce warstw wierzchnich /wykończeniowych/ 

tynku. 

Tynki wykończeniowe wewnętrzne wykonywane są z reguły w kolorze naturalnym- przeznaczone do pomalowania. 

Tynki wykończeniowe zewnętrzne, w tym kolorowe, muszą być specjalnymi tynkami nawierzchniowymi o 

zmniejszonym kapilarnym wchłanianiu wody , względnie też stosuje się In situ odpowiednią powłokę 

wykończeniową.  

Tynki żywiczne np. akrylowe są cienkowarstwowymi tynkami nawierzchniowymi na spoiwie z żywic 

syntetycznych. Tynk podkładowy należy odpowiednio zagruntować – wykonać powłokę gruntującą. Tynki na bazie 

żywicy syntetycznej na podłożu cementowo- wapiennym wymagają wykonania warstwy pośredniej, na tynkach 

ciepłochronnych nie zaleca się stosowania tynków żywicznych. 

 

5.6. Przerwy technologiczne 

Przerwy technologiczne są to minimalne czasy oczekiwania na możliwość rozpoczęcia czynności związanych z 

dalszą obróbką tynku. Czasy te potrzebne na wiązanie, utwardzenie oraz wyschnięcie, zależne są od: 

- właściwości podłoża pod tynk 

- rodzaju zaprawy tynkarskiej 

- struktury tynku 

- grubości tynku 

- pogody 

- wietrzenia 

W przypadku jednowarstwowych tynków wewnętrznych decydujący wpływ na długość przerwy technologicznej, 

szczególnie na czas schnięcia, ma wietrzenie. Z tego też względu trudno ustalić jednolity reżim przerw 

technologicznych. Ponadto w przypadku tynków wewnętrznych należy pomiętać, iż na przykład przy podwójnej 

grubości tynku konieczne jest przyjęcie czterokrotnie dłuższego czasu schnięcia. W idealnych warunkach 

pogodowych oraz przy dobrej wentylacji- np. w przypadku tynku gipsowo- wapiennego o grubości 15 mm- można 

przyjąć, iż po upływie 14 dni uzyskany zostanie stopień wyschnięcia pozwalający na wykonanie dalszych prac.  

Przy nakładaniu szpachlówki oraz tynków drobnoziarnistych- minimalna przerwa technologiczna wynosi 7 dni 

/względnie wg zaleceń producenta. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych należy przyjąć 

odpowiednio dłuższe czasy schnięcia. Zbyt krótka przerwa technologiczna może prowadzić do zwiększenia ryzyka 

powstania rys. Za ewentualne konsekwencje odpowiada osoba, która zleciła przyjęcie krótszych przerw 

technologicznych. Ponadto obowiązuje zasada, że o zdatności tynku do dalszej obróbki odpowiada wykonawca 

dalszych prac. 

5.7 Obróbka powierzchni tynku 

Obróbka powierzchni obejmuje: wyrównywanie i kształtowanie np. zacieranie wygładzanie, cyklinowanie, 

przygotowanie pod okładziny ceramiczne, malowanie. Wyrównywanie powierzchni tynku polega na uzyskaniu 

płaszczyzn zwykle odpowiednio poziomych i pionowych. Mogą przy tym pozostać widoczne ślady po listwach 

tynkarskich, a także odczuwalnie szorstka powierzchnia – nie może jednak ona być porysowana. 

Kształtowanie powierzchni tynku uzyskuje się dzięki opisanym wyżej procedurom zacierania. Powierzchnia tynku 

zacierana jest na grubość ziarna zaprawy tynkarskiej. W przypadku tynków cementowo-wapiennych oraz 

cementowych zacieranie wykonuje się z reguły po nałożeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy tynkarskiej. 

Wygładzone powierzchnie uzyskuje się przy użyciu specjalnie produkowanych w tym celu tynków gipsowych, 

które są wyrównywane, filcowane a następnie wygładzane aż do momentu uzyskania możliwie równej, 

nieporowatej powierzchni. Nie ma możliwości wygładzenia tynków tak, aby patrząc przy oświetleniu smugowym 

były one całkowicie pozbawione porów, absolutnie gładkie i równe. Tynki cementowo- wapienne i cementowe nie 

są z reguły filcowane ani w inny sposób wygładzane.  

Przygotowując tynk pod okładziny ceramiczne, nie wygładza się tynków gipsowych i nie zaciera tynków 

cementowo- wapiennych. Jeżeli pod ceramiczne okładziny ścienne przewidziany został cienki tynk wewnętrzny, to 

tynk ten należy wyrównać lub przy maszynowym tynkowaniu zaciągnąć na ostro, przestrzegając wymogu równości 

powierzchni tynku. 

 

5.8 Pielęgnacja tynku 

Po wykonaniu tynków wewnętrznych, należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia. Do utwardzenia potrzebna 

jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbędne w 

tym celu czynności należy określić na miejscu albo uzgodnić oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezpośrednie 

nagrzewanie tynku. Oznacza to, że strumień gorącego powietrza z dmuchawy nie może być skierowany ani 

bezpośrednio na powierzchnię tynku, ani też dmuchawa nie może być umieszczona w zbyt bliskiej odległości od 

ściany. Zastosowanie odwilżaczy powietrza powoduje zbyt szybkie wyciągnięcie wody wiążącej z tynku, a tym 
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samym prowadzi do jego uszkodzenia. W przypadku tynków gipsowych należy dążyć do tego aby proces 

wysychania miał charakter stały i nieprzerwany w celu uniknięcia utworzenia się szklistej, źle chłonącej 

powierzchni tynku. 

Tynki zewnętrzne należy w ciągu kilku pierwszych dni po nałożeniu zabezpieczyć przed mrozem /folie ochronne i 

ogrzewanie. Lub w ciepłej porze roku chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, zraszając je wodą. Nie należy 

zraszać wodą tynków kolorowych. Przede wszystkim należy przestrzegać wskazówek producenta dotyczących 

pielęgnacji tynku po jego nałożeniu. Działania związane z pielęgnacją tynku należy z góry przewidzieć i ustalić z 

Inwestorem 

 

 

6.  Kontrola jakości 

6.1. 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. 

 

6.2. Wymagania dotyczące tynków wykonanych z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich. 

Podstawą końcowego odbioru technicznego tynków są wyniki badań wymienionych w p. 4 normy PN-

70/B-10100. Wyniki te muszą odpowiadać wymaganiom określonym w p.3 tej normy, niezależnie od rodzaju 

fabrycznie przygotowanej mieszanki tynkarskiej. Przy ocenie zgodności wyników badań z niektórymi wymaganiami 

tej normy możliwe są różne interpretacje, omówione poniżej. W związku z oceną wyglądu powierzchni 

otynkowanych należy każdorazowo wyróżniać dwa poziomy wykonania: 

- standardowe, wymagane w przypadku powszechnie wykonywanych tynków kategorii III/ tynki pospolite/, 

- ponadstandardowe, związane z dodatkowym nakładem pracy, wymagane w przypadku tynków kategorii IV /tynki 

doborowe/. 

Biorąc pod uwagę techniki wykonywania omawianych tynków, niezależnie od spełnienia wymagań p. 3.3.7 ww 

normy, należy uznać, że zarówno pęcherze w gotowej powierzchni tynku są niedopuszczalne, jak również większa 

liczba skoncentrowanych rys i pęknięć, nawet o szerokości nie przekraczającej 0,2 mm. Nieregularności oraz 

nierówności powierzchni tynku nie powinny rzucać się w oczy w normalnym oświetleniu. Ocena powierzchni tynku 

w świetle smugowym /sztucznym świetle padającym pod ostrym kątem lub w świetle słonecznym / nie jest 

miarodajna. 

Wykonanie tynków gipsowych nakładanych maszynowo lub ręcznie kategorii IV, powinno odpowiadać 

wymaganiom podanym w tablicy 7 / wg PN70/B-10100/. 

Ponadto krawędzie, profile oraz fugi muszą wykazywać idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogą być naruszone 

ani pofalowane. 

Wymagane tolerancje dotyczą powierzchni otynkowanych bez odniesienia do jakichkolwiek otworów, elementów 

wbudowanych itp. Osadzone elementy wbudowane należy otynkować równomiernie na całym obwodzie, tzn. że np. 

listwa okienna powinna być na całym obwodzie równomiernie szeroka /równomiernie odsadzona/. 

 

6.3 Postępowanie w przypadkach niezgodności gotowych tynków z wymaganiami 

 

Tynk uznany za niezgodny z wymaganiami nie może być przyjęty i należy wówczas postępować zgodnie z p. 4.4. 

normy PN-70/B-10100. Jeżli w trakcie odbiorów częściowych nie stwierdzono uchybień i roboty prowadzone były 

profesjonalnie, a gotowe tynki wykazują wady, może zaistnieć potrzeba specjalistycznej ekspertyzy w celu 

określenia przyczyn powstania wad oraz ich wpływu na jakość i trwałość tynku. Na przykład nadmierne rysy lub 

pęknięcia mogą być spowodowane między innymi: osiadaniem podłoża, zwiększonym znacznie obciążeniem 

budowli /np. na skutek przebudowy/, zbyt szybkim wysychaniem, skurczem i pełzaniem materiału, brakiem 

dylatacji, zetknięciem się elementów budowlanych o różnych właściwościach, otwartymi fugami, zapadniętymi 

narożnikami, brakiem zbrojenia diagonalnego przy otworach, deformacjami przekrycia ostatniej kondygnacji, 

zróżnicowanym obciążeniem termicznym, wstrząsami i inne. Jeżeli po zakończeniu tynkowania zarysują się kształty 

elementów konstrukcyjnych ściany to można przyjąć jedną z następujących przyczyn: 

- zły wybór początku tynkowania / np. nie skończył się proces skurczu podłoża pod tynk/ 

- zbyt wysoka wilgotność podłoża pod tynk 

- wadliwe przygotowanie podłoża pod tynk 

- wadliwe wykonanie samych prac tynkarskich. 

 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno 
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być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od 

jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 

dokumentacją techniczną. 

8.2.2. 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 pomieszczeniu, 

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.). 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

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.  Podstawa płatności 

B.11.01.01 i B.11.03.00 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

- osiatkowanie bruzd, 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- reperacje tynków po dziurach i hakach, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 

10.  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. 

PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych.  

Elementy murowe z kamienia naturalnego. 

PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Płyty kartonowo-gipsowe 

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze.
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B.12.00.00       POSADZKI 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

posadzek wykonywanych w ramach przebudowy budynku gospodarczego (stodoły)  na wiatę – centrum 

wypoczynku, rekreacji i edukacji w m. Skarbiszowice. 

 

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 

posadzek w obiekcie przetargowym. 

B.12.01.00  Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

B.12.01.01  Warstwa wyrównawcza grubości 5-7 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z 

oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 

powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

B.12.02.00  Posadzki właściwe. 

B.12.02.01  Posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 

podłoża rzadką zaprawą cementową, ułożeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na 

gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

 

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. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. 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. 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00) 

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 

Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu lub wełny 

mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy) 

Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C. 

Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm. 

2.5. Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175 

Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych wypełniaczy 

mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do powierzchni uszczelniających 

konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i żywice sztuczne) 

Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających: 

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75, 

temperatura mięknięcia– nie normalizuje się, 

przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, połączonych spoiną kitu o grubości 20 mm i 

wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywać się w masie, 

wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż – 20 mm, 

spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie normalizuje się, 

odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –20±2C zrzuconej z wysokości 2,5 m na płytę 

stalową – bez pęknięć i odprysków, 
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gęstość pozorna, nie mniej niż – 1,5 mm. 

2.6. Kruszywo posadzki cementowej 

W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. W 

posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy grubości 

warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm. 

 

2.6. Materiały do wykonywania okładzin i wykładzin ceramicznych 

Kompozycje klejące muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat 

technicznych. Natomiast płytki ceramiczne – wymaganiom jednej z wymienionych norm: PN-EN 159:1996, PN-EN 

176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim aprobatom technicznym. 

Zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji zgodności, 

stwierdzającej zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach 

technicznych. Materiał dostarczony bez tych dokumentów nie może być stosowany 

 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

Do wykonywania robót okładzinowych i wykładzinowych należy stosować: 

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża 

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego 

- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek 

- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejących 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni 

- poziomice 

- wkładki dystansowe 

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących 

- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i wykładziny. 

 

4.  Transport 

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. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 

podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 

wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe. 

Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość 

podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12 

MPa, na zginanie – 3 MPa. 

Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń 

oraz nasycone wodą. 

Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. 

W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna 

być niższa niż 5°C. 

Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.  

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna 

być większa niż 400 kg/m
3
. 

Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości 

równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym 

wyrównaniem i zatarciem. 

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym 

spadkiem.  

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać 

większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub 
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pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią 

polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

 

5.3. Posadzki cementowe  

Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy 

cementowej. 

Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji podłogi, grubość 

warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. 

Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą – przy posadzkach z 

betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych posadzkach – 10 MPa. 

W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne  

- oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, 

- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 

- przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego do 

kwadratu nie powinna przekraczać 36 m
2
 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m

2
 przy posadzkach 

dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m
2
 przy posadzkach jednowarstwowych. 

Posadzki lastrykowe powinny być podzielone na pola o powierzchni nie przekraczającej 4 m
2
 za pomocą wkładek z 

materiału podatnego na ścieranie (np. z płaskownika mosiężnego, paska polichlorku winylu) osadzonych w 

podkładzie. 

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową. 

 

5.4. Okładziny z płytek ceramicznych lub terakoty 

Do wykonywania robót okładzinowych i wykładzinowych należy stosować: 

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża 

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego 

- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek 

- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejących 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni 

- poziomice 

- wkładki dystansowe 

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących 

- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i wykładziny. 

 

 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 

znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

6.4. Kontrola wykonania okładziny 

Kontrola wykonanej okładziny powinna obejmować: 

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową /bez oględzin i pomiary/, 

- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców, 

Prawidłowość wykonania okładziny przez sprawdzenie:  

- przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego odgłosu, 

- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m / nie powinno 

przekraczać 2 mm na długości łaty 2 m/, 

- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m /nie powinno być większe niż 2 mm na całej długości 

łaty/, 

- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą z dokładnością do 1 mm, 

- grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez 

producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 

 

 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
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zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8.  Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować 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 

laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych w 

czasie wykonywania posadzki. 

8.5. Odbiór okładzin i wykładzin 

Odbiór gotowych okładzin i wykładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówienie, 

którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także 

dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodniene zmiany dokonane podczas prac tynkowych. W 

przypadku braku specyfikacji technicznej można uznać, że warunki techniczne wykonania i odbioru robót powinny 

być zgodne z uznanymi za standardowe w niniejszych wytycznych. 

Zgodność wykonania okładzin i wykładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych 

wymienionych w punkcie powyżej z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. 

Okładziny i wykładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli 

chociaż jeden wynik badania jest negatywny, okładzina lub wykładzina nie powinna zostać przyjęta. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe, poprawić okładzinę lub wykładzinę i przedstawić ją do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości okładziny lub wykładziny 

oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę – obniżyć wartość wykonywanych robót, 

- w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania- usunąć okładzinę i wykonać je ponownie. 

Protokół odbioru gotowych okładzin i wykładzin powinien zawierać : 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin lub wykładzin z zamówieniem. 

 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie 

podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

10.  Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-74/B-30175  Kit asfaltowy uszczelniający. 
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B.13.00.00 STOLARKA OTWOROWA  

 

1.WSTĘP. 

 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

stolarki drzwiowej i okiennej w ramach przebudowy budynku gospodarczego (stodoły)  na wiatę – centrum 

wypoczynku, rekreacji i edukacji w m. Skarbiszowice. 

 

1.2.  Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

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

robót montażowych stolarki drzwiowej i okiennej. W skład tych robót wchodzi: 

 - Okna z PCV. 

 - Parapety z blachy stalowej powlekanej. 

 - Parapety wewnętrzne PCV. 

 

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 ze SST i poleceniami inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY. 

 

2.1. Stolarka okienna z PCV wg instrukcji producenta. 

 

2.2. Parapety z blachy stalowej powlekanej. 

 

2.3. Parapety z PCV. 

 

3. SPRZĘT. 

Do montażu ww. prefabrykatów należy używać narzędzi specjalistycznych przewidzianych w instrukcjach montażu 

wydanych przez producentów poszczególnych prefabrykatów. 

 

4. TRANSPORT. 

Do transportu zewnętrznego należy używać pojazdów kołowych z zamontowanymi specjalistycznymi urządzeniami, 

służącymi do zabezpieczenia prefabrykatów przed uszkodzeniem. Dodatkowo są one wyposażone w materiał 

mający na celu zabezpieczenie prefabrykatów przed opadami atmosferycznymi. Szczegółowy sposób 

zabezpieczenia prefabrykatów w czasie transportu od wytwórcy na budowę określa załączona do specyfikacji 

produktu odpowiednia instrukcja. 

 

5. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT. 

 

5.1. Montaż stolarki okiennej. 

Podstawowe warunki wykonania robót montażowych wszystkich elementów objętych tą specyfikacją są jednakowe. 

Zmiany w warunkach montażu występują już tylko w dopasowywaniu skrzydeł i ich regulacji podczas otwierania. 

Prace remontowe należy rozpocząć od oczyszczenia i wyrównania ościeży otworów pod montaż przewidzianego 

elementu. 

Wymiary otworu powinny być większe od zewnętrznych wymiarów ościeżnic, jednak nie więcej niż 20÷30mm.    

W przypadku większej różnicy, otwór należy pomniejszyć do wymiarów dopuszczalnych poprzez uzupełnienie 

przegrody, w której otwór ten występuje zgodnie z warunkami technicznymi określającymi zasady likwidacji 

otworów w tego typu przegrodzie. 

Przed przystąpieniem do montażu elementu wypełniającego otwór, wyrównuje się ościeże otworu, a następnie 

wyznacza miejsca i osadza w nich kotwy, które będą w pierwszej kolejności utrzymywały element. 

W tak przygotowany otwór zostaje wstawiony cały element, po czym następuje jego regulacja zarówno w pionie, 

jak również w stosunku do przekroju przegrody. Po takim ustawieniu elementu demontuje się jego wypełnienie a 

następnie mocuje samą ościeżnicę do uprzednio przygotowanych kotew. Po zamocowaniu ościeżnicy i ponownej 

regulacji znów montuje się wypełnienie zamykając na stałe. 
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W następnej kolejności przystępuje się do wypełnienia i uszczelnienia przestrzeni pomiędzy ościeżem a ościeżnicą. 

Po zastygnięciu i utwardzeniu masy uszczelniającej należy wyrównać ją z licem elementu montowanego. Po 

zamontowaniu elementu i uszczelnieniu otworu kolej na regulację części ruchomych, np. skrzydeł, wrót itp. Oraz 

montaż okuć powinien przebiegać zgodnie z załączoną do specyfikacji dostawy instrukcją montażu elementu i jego 

regulacji. 

 

5.2. Montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej, PN-72/B-10180 

dla robót szklarskich. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową robót jest: 

Dla pozycji B.12.00.00-m
2
 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWO. Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00. podlegają zasadom 

odbioru robót zanikających. Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2.0 oraz czynności 

wyszczególnione w punkcie 5.0. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

[1]PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

[2]PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podział 

[3]PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
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B.14.00.00    ŚLUSARKA 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

ślusarki drzwiowej wykonywanej w ramach przebudowy budynku gospodarczego (stodoły)  na wiatę – centrum 

wypoczynku, rekreacji i edukacji w m. Skarbiszowice. 

. 

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 

montażu ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poniższego. 

B.14.01.00  Ślusarka okienna i drzwiowa stalowa. 

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. Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St 

wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00). 

 

2.2. Powłoki malarskie 

Materiały na powłoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST. 

 

2.3. Okucia 

Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe zgodnie z 

dokumentacją. 

 

2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 

Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST. 

 

2.5. Badania na budowie 

2.5.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inżyniera. 

2.5.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

- zgodności z projektem, 

- zgodności z atestem wytwórni, 

- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

- jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu 

potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

 

2.6. Ślusarka stalowa 

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami antykorozyjnymi. 

2.6.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002. 

Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby. 

Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 

2.6.2. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3. 

Powierzchnie elementów należy pokryć farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4. 
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3.  Sprzęt 

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 

 

4.  Transport 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

przesunięciem oraz utratą stateczności. 

 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

- prawidłowość wykonania ościeży, 

- możliwość mocowania elementów do ścian, 

- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez 

Inżyniera. 

5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 

Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków 

wstrzeliwanych. 

5.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie 

następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej 

masy uszczelniającej. 

5.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków  

 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o 

jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami 

państwowymi. 

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 

sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, 

prawidłowego działania części ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 

- sprawdzenie działania części ruchomych, 

- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jest ilość m
2
 elementów zamontowanych wraz z 

uszczelnieniem. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

Jednostką obmiarową dla B.14.03.00 jest 1 mb. 

 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6. 

 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie, 

uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

10.  Przepisy związane. 

PN-80/M-02138.  Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
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PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  konstrukcyjnych. 

PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

Ogólne badania i wymagania. 

PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

Pozostałe przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00. 
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B.15.00.00 ROBOTY RUSZTOWANIOWE  

1.WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejsze Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rusztowań 

budowlanych przyściennych z rur stalowych. Rusztowania te są przeznaczone do wykonania robót montażowych. 

 

1.2.  Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zleceniu i realizacji robót. 

 

2. MATERIAŁY. 

Stojaki stalowe, płyty pomostowe znormalizowane, stężenia stalowe pionowe i poziome, daszki ochronne, 

odbojnice, drabiny, urządzenia piorunochronne, podkłady pod stojaki, zakotwienia. 

 

3.SPRZĘT. 

Nie występuje. 

 

4. TRANSPORT. 
Samochodowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Podkłady pod stojaki układać ma przygotowanym podłożu prostopadle do ścian budowli, dopasować ich układ 

siatki konstrukcyjnej „ciężkiej”, dla której rozstaw stojaków wynosi 2,0m w kierunku podłużnym i 1,35m w 

kierunku poprzecznym. Wysokość każdej kondygnacji rusztowania winna wynosić 2,0m. stężenia poziome należy 

rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający, nieprzesuwność na całej długości rusztowania 

w sposób zapewniający nieprzesuwność węzłów. Pierwsze stężenie poziome zakłada się pod pierwszą kondygnację 

nad podłożem, należy je montować bezpośrednio do stojaków rusztowania. 

 Zewnętrzne stojaki rusztowania należy łączyć stężeniami pionowymi na całej wysokości rusztowania. Liczba 

stężeń pionowych nie może być mniejsza od 2 na każdej kondygnacji rusztowania a odległość między polami stężeń 

nie może być większa niż 10,0m. 

Konstrukcja rusztowania winna być kotwiona do ściany budynku w sposób zapewniający stateczność i sztywność 

konstrukcji. Wielkość siły odrywającej rusztowanie przypadająca na 1 kotwę nie może być większa niż 2,5kN. 

Zakotwienia należy umieszczać symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, przy czym odległość między 

kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5,0m, a w pionie 4,0m. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe zmontowanego rusztowania nie powinny przekraczać wielkości podanych w 

„Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 

Pomosty robocze powinny mieć szerokość nie mniejszą od 1,0m. 

Płyty pomostowe i bale należy układać szczelnie, aby uniemożliwić spadanie jakichkolwiek przedmiotów na niższe 

pomosty. Każda konstrukcja winna mieć ułożone, co najmniej dwa pomosty tj. pomost roboczy i pomost 

zabezpieczający. 

Konstrukcja rusztowania powinna być uziemiona w sposób podany w PN na wykonanie urządzeń odgromowych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Kontrolę jakości przeprowadza kierownik budowy sprawdzając zgodność z warunkami technicznymi. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

8.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

9. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 

[1]PN-70/B-50560                  - Rusztowania robocze stojące metalowe. Określenie, podział, symbole i główne 

 parametry. 

[2]PN-71/B-50510 - Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, złącza. Ogólne wymagania i 

 badania. 

[3]PN-71/B-50505 - Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i  

 badania i eksplantacja. 
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B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

izolacji wykonywanych w ramach przebudowy budynku gospodarczego (stodoły)  na wiatę – centrum wypoczynku, 

rekreacji i edukacji w m. Skarbiszowice. 

 

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. 

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

B.16.01.02 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 

2.1. 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 I/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m
2
. 

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 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 

 

Pakowanie, przechowywanie i transport 

Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane drutem i 
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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 w pozycji stojącej, w jednej warstwie.  

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 

 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4.  Transport 

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02 

5.1.1. Przygotowanie podkładu 

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 

Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

5.1.2. Gruntowanie podkładu 

Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem 

asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 

Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być 

naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 

5.1.3. Izolacje papowe 

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. 

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. 

Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm 

państwowych. 

Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami 

izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm. 

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. 

 

 

6.  Kontrola jakości 

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 
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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). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
 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: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

. 

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 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  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

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

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-75/B-30175.  Kit asfaltowy uszczelniający. 

 


