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1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych zadania pn :  
"Dobudowa pomieszczeń klasowych do istniejącej szkoły podstawowej z oddziałami 
integracyjnymi" w Pławnicy 2 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót budowlanych przy realizacji przedmiotu 
w punkcie 1.1 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Obiekty kubaturowe – budynki, wiaty itp. 
1.4.2. Budynek  - obiekt budowlany , który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z  
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. Budowla – każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury. 
1.4.4. Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty np. kapliczki , krzyże, figury , posągi ,  
piaskownice , huśtawki itp. 
1.4.5. Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu , a także odbudowa ,  
rozbudowa , nadbudowa obiektu budowlanego. 
1.4.6. Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie , montażu , remoncie  
, rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.7.Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego a niestanowiących bieżącej konserwacji. 
1.4.8. Teren budowy – przestrzeń , w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią  
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.9. Certyfikat zgodności -  jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną.  
1.4.10. Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 
1.4.11. Dokumentacja budowy – ostemplowany projekt budowlany, dziennik budowy, protokoły 
odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu i operaty geodezyjne 
1.4.12. Dziennik budowy – oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawcę 
na placu budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym (Dziennik Budowy).. 
1.4.13. Książka obmiarów - oznacza dziennik, w którym wszystkie obmiary robót są zapisane, 



łącznie z objaśnieniami innymi związanymi danymi. 
1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespól warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna -górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych. 
b) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
1.4.15. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
1.4.16. Projektant – osoba lub firma będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.17. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład: droga, kolej, rurociąg itp. 
1.4.18. Beton zwykły-beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. 
1.4.19. Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu 
1.4.20. Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody 
1.4.21. Izolacja termiczna – warstwa materiału o dużym oporze cieplnym zapobiegająca  
nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku 
1.4.22. Cegły i pustaki budowlane – elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych 
1.4.23. Projektant – osoba lub firma będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.24. Inżynier – na potrzeby niniejszej Specyfikacji Technicznej oznacza Inspektora Nadzoru  
Robót. 
1.4.25. Inspektor nadzoru robót - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę  
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,  
której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora  
na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w  
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych , zanikających i częściowych, badaniu i odbiorze 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzględniać zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do 
przygotowania i przedstawienia metod przyjętych do wykonania głównych elementów robót. 
1.5.1. Ochrona środowiska  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów. magazynów, składowisk ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
1.5.2. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych.. mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich" Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy”. 
1.5.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 



uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 
1.5.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi oraz uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia 
instalacji. 
1.5.5. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.  
1.5.6. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
1.5.7. Zgodność z wymaganiami zezwoleń 
Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich instytucji.  
 

2. MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 
Na tydzień przed planowanym użyciem materiałów przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz aprobaty techniczne i próbki do 
zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Inżynierowi, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji w czasie postępu robót. 
2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 



2.3.Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji. Inżynier jest 
uprawniony do pobierania próbek w celu sprawdzenia właściwości materiałów które są używane.  
Wyniki tych testów powinny stanowić podstawę odbioru jakościowego robót. W przypadku, gdy 
Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 
w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót. niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za ich wykonanie.  
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
swoim zamiarze co najmniej tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 
Zatwierdzone materiały alternatywne nie mogą być później zmieniane bez zgody Inżyniera. 
 

3. SPRZĘT WYKONAWCY 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu- który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Tam gdzie przedmiar robót i ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 



4.TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu musi zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone zgodnie z 
Kontraktem.  
Pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi i innych. Po uprzednim 
poinstruowaniu przez Inżyniera, środki transportu nie odpowiadające tym warunkom będą usunięte 
z placu budowy. 
Wykonawca powinien utrzymywać wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy 
w czystości. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową. 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie robót. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, w ST a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI  

6.1 System Zapewnienia Jakości  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych 
materiałów oraz montowanych urządzeń i sprzętu.  
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów z częstotliwością 
zapewniającą, że roboty będą wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych, W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową,  
Wszystkie koszty związane z prowadzeniem testów ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki mogą być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek. 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w testach. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 



Wykonawcę wymienione lub naprawione z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający, 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania, pomiary, próbny rozruch 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca powinien przekazywać kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż przed odbiorem danych robót związanych z ustaleniem jakości ich wykonania. 
Wyniki badań będą przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inżyniera. 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania  tylko te materiały lub 
urządzenia i sprzęt, które posiadają: 
A. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych,  
B. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi ST. 
C. dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów. 
W przypadku materiałów które wymagają, zgodnie z Specyfikacją, powyższych dokumentów, 
każda partia dostarczonych materiałów powinna zawierać dokumenty które bezapelacyjnie 
potwierdzają ich pochodzenie. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 



przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania. podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inżyniera.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach. 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia przez Inżyniera wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inżyniera. 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał. 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się.  
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Projektant nie jest stroną dla Wykonawcy i z tego też powodu nie jest uprawniony do instruowania 
Wykonawcy w żadnym aspekcie związanym z wykonywaniem Robót 
(2) Księga obmiarów 
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w przedmiarze robót i wpisuje do rejestru obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej z Inżynierem i Inwestorem. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inżyniera. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,  
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i instrukcje Inżyniera, 
f) korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego 



natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu realizacji płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej. Objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
7.5. Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą Uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty będą przejęte przez Zamawiającego kiedy: 
- roboty zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem, 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
3. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych w przypadku ich 



pojawienia się - zgodne z ST i PB, 
4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PB 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru tymczasowego komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru tymczasowego robót. Wszystkie prace korekcyjne wymagane przez komisję 
powinny być wymienione zgodnie z wymaganiami zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne przepisy 
Podstawą płatności będzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawcę opisana w 
Kosztorysie ofertowym. 
Podstawą płatności dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, będzie cena lub kwota 
podana przez Wykonawcę w Kosztorysie ofertowym. 
Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawierać wszystkie wymagania zakończenia Robót zgodnie 
ze standardami i normami jakości opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawierać koszty 
badań. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym związane, 
Koszt użytych materiałów razem z kosztami kupna, przechowywania i możliwie najkrótszej drogi 
dostawy na miejsce budowy 
Koszt sprzętu razem z kosztami dodatkowymi, 
Koszty pośrednie, kalkulacja zysku i strat 
Podatki obliczone zgodnie z obowiązującym prawem 
Podatek VAT nie powinien być zawarty w cenie 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z późn. Zmianami). 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( z póżń. zm.) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych  (z póżn. Zm ) 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - O ochronie przeciwpożarowej ( z póżn. zm.) 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - O dozorze technicznym ( z póżn. zm. ) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska  ( z póżn. zm. ) 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - O drogach publicznych 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.)  
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. nr 209) 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 



 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126). 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2041).    
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1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z zadaniem p.n: 
"Dobudowa pomieszczeń klasowych do istniejącej szkoły podstawowej z oddziałami 
integracyjnymi" w Pławnicy 2 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych  
związanych z robotami wymienionymi w pkt 1.1 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w specyfikacji ST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji ST„Wymagania ogólne”  
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w specyfikacji 
ST „Wymagania ogólne”. 
Podczas robót powodujących zapylenie i brudzenie pomieszczeń oraz otoczenia Inwestora, 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć pomieszczenie, meble oraz inny narażony na 
zabrudzenie sprzęt, materiały itp. folią budowlaną o odpowiedniej grubości.  
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót związanych z wyburzeniem  
Do wykonania robót związanych z rozbiórką zastosowany będzie sprzęt zaakceptowany przez 
Inżyniera 



4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ST „Wymagania ogólne” . 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Wybór środka transportu 
zależy od odległości i warunków lokalnych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji ST „Wymagania ogólne”  

5.2. Czynności wstępne 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich obiektów budowlanych, w 
stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. 
Obiekty znajdujące się w pasie robót rozbiórkowych, nie przeznaczone do usunięcia, powinny być 
przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty, które mają być zachowane, 
zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny one być odtworzone na koszt 
Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 

5.3. 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. 

5.3.1. Roboty rozbiórkowe obejmują: 
- odbicie tynków 
- wykucie otworów w murach 
- rozbiórka konstrukcji drewnianej 
- rozbiórka pokrycia dachowego 
- demontaż instalacji 
- rozbiórka nawierzchni  i podbudowy z kruszyw 
5.3.2. Obiekty kubaturowe 
-  (1)  Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać 

rynnami w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 
-  (2)  Więźbę dachową rozbierać ręcznie. Materiał odnieść poza obręb budynku. 
-  (3)  Stropy i ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie, łącznie ze ścianami 

fundamentowymi. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
-  (4)  Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do 

odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i składować. 
-  (5)  Powstały po rozbiórce wykop zasypać gruntem piaszczystym zagęszczanym 

warstwami. Wierzchnią warstwę grubości 0,2 m zasypać gruntem rodzimym. 
-  (6)  Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów. 
5.3.3. Obiekty inżynierskie 
- (1)               Nawierzchnię z bruku lub płytek rozbierać ręcznie lub mechanicznie. Uzyskany 

materiał oczyścić i składować w pryzmach. 
- (2)               Ściany i murki oporowe rozbierać ręcznie lub mechanicznie, łącznie z 

fundamentami. Uzyskany materiał posortować i składować.  
Wykopy zasypać gruntem rodzimym ubijanym warstwami.  
Zagęszczenie gruntu wg dokumentacji technicznej (Js min = 0,96). 

5.3.4. Rozbiórka ogrodzeń i balustrad 
-  (1)  Elementy stalowe zdemontować poprzez cięcie palnikiem i złożenie elementów w miej-



scu składowania. 
 (2) Fundamenty betonowe i cokoły rozebrać ręcznie lub mechanicznie.  
Uzyskany gruz składować.  
Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów. 
Wykopy zasypać z ubijaniem warstwami do uzyskania zagęszczenia  
do Is min = 0,96 wg próby normalnej Proctora. 
Teren splantować. Nadmiar gruntu odwieźć na wskazane przez Inżyniera miejsce na odległość do 
25 km. 
Materiał z rozbiórki (gruz) należy przewieźć na wysypisko według wskazań Inżyniera, pozostałe 
materiały z rozbiórki do uzgodnienia z Inwestorem i Inżynierem. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji ST „Wymagania ogólne”  

6.2. Kontrola jakości robót wyburzeniowych 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia elementów budynku, 
przetransportowania zdemontowanych materiałów poza obręb budynku.   
 

7. OBMIAR ROBÓT 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 i m³(metr kwadratowy i sześcienny) rozbieranego elementu. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ST„Wymagania ogólne”  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji ST„Wymagania ogólne”  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m2 / 1m³ robót obejmuje: 
- rozbiórkę, 
- odwiezienie materiału z rozbiórki, 
-  sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, 

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
−  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Nie występują. 
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                                          ROBOTY  ZIEMNE 

 
 

1`.WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ziemnych przy realizacji robót zadania pn: 
"Dobudowa pomieszczeń klasowych do istniejącej szkoły podstawowej z oddziałami 
integracyjnymi" w Pławnicy 2 
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: 
  1. Wykopy szerokoprzestrzenne 
  2. Wykopy pod ławy fundamentowe 
  3. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy. 
 -  Wykonanie zasypania ziemią przestrzeni między łąwami fundamentowymi 
 -  Wykonanie podbudowy pod posadzki na gruncie 
  4. Zasypki. 
  5. Transport gruntu. 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi. 
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 „wykopy” materiały nie występują. 
Do wykonania wykopów materiały nie występują poza wykonaniem wykopów umocnionych w 
osłonie ścianek szczelnych, typowych szalunków do wykonywania wykopów liniowych lub w 
osłonie wykonanej na placu budowy z drewna ( stemple budowlane, krawędziaki , deski , wypraski 
stalowe).  Do zabezpieczenia ścian wykopów  przewiduje się zastosowanie typowych  szalunków 
lub zabezpieczeń ścian wykonanych na placu budowy wg dokumentacji projektowej. Do wykonania 
zabezpieczeń stosować drewno korowane konstrukcyjne jak dla konstrukcji drewnianych np. Klasy 
K27.  Konstrukcja ścianek szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem 
wody z zewnątrz, a ściany wykopu przed obsuwaniem się. Konstrukcja umocnień ścian wykopów 
powinna zabezpieczyć wykop przed obsuwaniem się. W przypadku zastosowania umocnień ścian 
wykopu i występowania wody w wykopie należy zapewnić pompowanie wody z wykopu z 
zastosowaniem np. systemu igłofiltrów lub w inny sposób. W przypadku wykorzystania ścianek 
jako elementów przyszłej konstrukcji muszą spełniać wymagania założone w projekcie 



technicznym. 
2.2.Grunty do wykonania podkładu warstw filtracyjnych i  podkładu żwirowo-piaskowego 
Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące 
pospółek: 
uziarnienie do 50 mm, 
łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 
zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
zawartość cząstek organicznych do 2%.  
2.3.  Do wykonania podkładu z piasku  należy stosować piasek zwykły. 
2.4. Grunt do zasypywania wykopów 
Do zasypywania wykopów  może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych 
itp. 
Zasypki za mury oporowe: 
max. średnica ziaren d<120 mm, 
wskaźnik różnoziarnistości U>5, 
współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 
zawartość części organicznych I<2%, 
odporność na rozpad <5%. 
 
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  
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 sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie 
warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
5.1.2.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. 
5.1.3.Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 



5.1.4.Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
(1)Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2)Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
(3)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 . 
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: 
(1)Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
(2)Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych. 
(3)Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami 
grubości 25 cm. 
(4)Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu. 
(5)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: 
 (1)Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
 (2)Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. 
 (3)Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
 (4)Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu. 
 (5)Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby 
normalnej Proctora. 
5.3. Zasypki  
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 
 (1)Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w 
nim robót. 
 (2)Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci. 
 (3)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 
 (4)Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg 
próby normalnej Proctora. 
 (5)Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
 
6.KONTROLA  JAKO ŚCI 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 



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  
Sprawdzeniu podlega: 
przygotowanie podłoża 
materiał użyty na podkład 
grubość i równomierność warstw podkładu 
sposób i jakość zagęszczenia. 
6.3.  Zasypki  
Sprawdzeniu podlega: 
stan wykopu przed zasypaniem 
materiały do zasypki 
grubość i równomierność warstw zasypki 
sposób i jakość zagęszczenia. 
 
7.OBMIAR  ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 
 – wykopy – [m3] 
– podkłady i nasypy – [m3] 
 – zasypki – [m3] 
 – transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 – Wykopy – płaci się za m3 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. 
 – Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
dostarczenie materiału 
uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 
 – Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
dostarczenie materiałów 
zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
 Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem 
odległości transportu. 
Cena obejmuje: 
załadowanie gruntu na środki transportu 
przewóz na wskazaną odległość 
wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 



 
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. 
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.  
Techniczne warunki dostawy. 
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1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania pn : 
"Dobudowa pomieszczeń klasowych do istniejącej szkoły podstawowej z oddziałami 
integracyjnymi" w Pławnicy 2 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie konstrukcji betonowych i żelbetowych związanych z budową, przebudową, 
modernizacją i remontem budynków i obiektów inżynieryjnych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz określeniami podanymi w ST : „Wymagania ogólne”: 
Konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem 
zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji 
żelbetowych.  
Konstrukcje żelbetowe – konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi 
współpracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla 
konstrukcji żelbetowych. 
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Beton towarowy – mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego. 
Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
w/c – wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym. 
Rusztowania montażowe – pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń od konstrukcji 
montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu. 
Rusztowania robocze – pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu. 
Deskowania – pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych wykonywanych 
na miejscu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
 



2.  MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
– ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016; z późniejszymi zmianami), 
– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360, 
z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 
oraz warunkach technicznych D2. 
2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Składniki mieszanki betonowej 
2.2.1.1. Cement 
a)Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków wg norm 
PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o następujących klasach wytrzymałościowych: 
klasa 32,5 – do betonu klasy B 25, 
klasa 42,5 – do betonu klasy B 30 i wyższej, 
klasa 52,5 – do betonu klasy B 30 i wyższej. 
b)Wymagania dotyczące składu cementu 
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999 
oraz warunków technicznych D2. 
c)Oznakowanie opakowania 
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny 
napis zawierający następujące dane: 
oznaczenie, 
nazwa wytwórni i miejscowości, 
masa worka z cementem, 
data wysyłki, 
termin trwałości cementu. 
d)Świadectwo jakości cementu 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami 
badań. 
e)Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
f)Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, 
a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 
cementowni, można ograniczyć i wykonać tylko badania podstawowe. 
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 
kontroli obejmującej: 
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996, 
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996, 
– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu niedających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie). 



W przypadku, gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nie może 
być użyty do betonu. 
g)Warunki magazynowania 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), 
– magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 
dla cementu luzem: 
– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych 
ścianach). 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
1) 10 dni – w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
2) po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę – w przypadku przechowywania w 
składach zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w 
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
2.2.1.2. Kruszywo do betonu 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje 
kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w 
taki sposób, aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały się. 
Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniały wykonanie wszystkich potrzebnych badań 
i testów i nie zakłócały rytmu budowy. 
2.2.1.2.1. Kruszywo grube 
Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/B-06712, 
PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 
pełnych badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności 
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inżyniera. 
Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące: 
– oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 
– oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001), 
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 
– oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48, 
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-
86/B-06712 użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub 
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 
1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu. 
2.2.1.2.2. Kruszywo drobne. 
Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-79/B-06711, 
PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12, 
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
– oznaczenie składu ziarnowego – wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 
– oznaczenie zawartości grudek gliny – wg PN-88/B-06714/48. 



Niezależnie od podanych wyżej wymagań betony klasy B35 i wyższe wykonywać należy z 
kruszywa o uziarnieniu ustalonym doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki 
betonowej. 
Do betonów klasy B30 i B25 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w 
granicach podanych w normie PN-S-10040:1999. 
Zobowiązuje się dostawcę do przekazywania, dla każdej partii piasku, wyników badań pełnych wg 
PN-86/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności 
alkaicznej. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stałości zawartości 
frakcji 0-2 mm. 
2.2.1.3. Woda 
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca się 
stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. Należy 
pobierać ją ze zbiornika pośredniego. 
W przypadku poboru wody z innego źródła należy przeprowadzić bieżącą kontrolę zgodnie z wyżej 
wymienioną normą. 
2.2.1.4. Domieszki do betonów 
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 
934-6:2002. 
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w uzasadnionych 
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych, takich jak: 
zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy 
też ocenić wpływ domieszek na zmniejszenie trwałości betonu. 
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, 
napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie. 
Domieszki do betonów mostowych muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM do 
ich stosowania w budownictwie obiektów mostowych (inżynieryjnych). Domieszki posiadające 
tylko Aprobatę ITB mogą być stosowane jedynie za zgodą Inżyniera. 
2.2.2. Mieszanka betonowa 
Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę betonową 
wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni 
(tzw. „beton towarowy”). 
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
SST i dokumentacji projektowej. 
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 
lub PN-ENV 206-1 oraz warunków technicznych D2. 
Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej 
opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inżyniera. Wykonawca 
musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny 
niezależnemu laboratorium. 
2.2.3. Stal zbrojeniowa 
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042 
oraz warunków technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, 
PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215. 
Odbiór stali zbrojeniowej na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez 
wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych norm. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami powyżej przytoczonych 
norm. 



Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z 
podziałem wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie 
narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego, o 
średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm. 
Przy średnicach prętów większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm. 
2.2.4. Materiały spawalnicze 
Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest 
zbrojenie oraz odpowiadające wymaganiom normy PN-91/M-69430. 
2.2.5. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z 
tworzyw sztucznych. 
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek 
dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
2.2.6. Deskowania 
Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999, a ponadto: 
– drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-
96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251, 
– sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz 
PN-EN 636-3:2001, 
– gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000, 
– deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, 
– do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki 
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowań. 
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 
2.2.7. Rusztowania 
Do wykonania rusztowań należy stosować materiały zgodnie z SST dotyczącą wykonania 
rusztowań. 
 

3.  SPRZĘT 
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane 
ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania 
zamierzonych robót. 
Wykonawca powinien dysponować m.in.: 
1) do przygotowania mieszanki betonowej: 
– betoniarkami o wymuszonym działaniu, 
– dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji, 
– odpowiednio przeszkoloną obsługą. 
2) do wykonania deskowań: 
– sprzętem ciesielskim, 
– samochodem skrzyniowym, 
– żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań. 
3) do przygotowania zbrojenia: 
– giętarkami, 
– nożycami, 
– prostowarkami i innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojarni. 
4) do układania mieszanki betonowej: 
– pojemnikami do betonu, 
– pompami do betonu, 
– wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 



– wibratorami przyczepnymi, 
– łatami wibracyjnymi, 
– zacieraczkami do betonu. 
5) do obróbki i pielęgnacji betonu: 
– szlifierkami do betonu. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
 

4.  TRANSPORT  
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
4.1. Transport składników mieszanki betonowej 
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach 
ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny 
koszt. 
4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów 
należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W 
czasie transportu w mieszance nie może nastąpić: segregacja, zmiana konsystencji i składu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości 
podanych w normie PN-S-10040:1999. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny 
koszt. 
 

5.  WYKONANIE  ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 
06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji „Projekt organizacji robót” uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem konstrukcji 
betonowych i żelbetowych, uwzględniając planowany termin rozebrania deskowania i rusztowań, 
jak również plan przeprowadzania badań. 
5.2. Zakres wykonania robót 
Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z 
opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inżyniera „Dokumentacją technologiczną”. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do 
Dziennika Budowy. 
5.2.1. Wykonanie deskowań 
Deskowania elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań 
uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny 
spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999. 
Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane 
na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek 
zetknięcia się z masą betonową. 



Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy 
wykonać z desek drzew iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski grubości nie mniejszej niż 18 
mm i szerokości nie większej niż 18 cm, powinny być jednostronne strugane i przygotowane do 
zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy szczeliny 
między deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami 
uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie 
styków ścian z dnem deskowania. 
Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy tworzące fakturę 
ścian licowych i zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów konstrukcji. 
Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm 
na stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. Można takie 
fazowania wykonywać również wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku 
należy przeprowadzić, w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia. Zmianę rozmieszczenia 
zbrojenia powinien zatwierdzić Inżynier. 
Przy podparciu deskowania rusztowaniem należy unikać punktowego przekazywania sił. Po 
zmontowaniu deskowania powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami o działaniu 
antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie 
zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy 
przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 
5.2.2. Rusztowania 
Rusztowania należy wykonywać zgodnie z SST dotyczącą wykonania rusztowań. 
5.2.3. Przygotowanie zbrojenia 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą 
olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji. 
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy 
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać 
strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na 
choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w 
przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych 
noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej, z 
równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042. 
Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10042. 
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich stronę zewnętrzną. Niedopuszczalne są 
tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
5.2.4. Montaż zbrojenia 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 
szalowania bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych 
sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych, jest niedopuszczalne. 



Na wysokości ścian licowych wykonuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastykowych 
pierścieniowych. 
Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inżyniera. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach 
tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub 
wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym: 
– przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm, 
– przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm. 
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwi ć jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania 
nie może ulec zmianie. 
Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą PN-
91/S-10442. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 
trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów 
mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów 
należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min 30% skrzyżowań. Minimalna odległość od 
krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d. 
5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej 
5.2.5.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane 
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny. 
5.2.5.2. Zagęszczenie betonu: 
Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-S-10040:1999. 
5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji 
projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, 
a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do 
kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego, 
– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy 



W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.2.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
5.2.6.1. 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, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie należy zapewnić 
mieszankę betonową o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenie uformowanego 
elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości 
co najmniej 15 MPa. 
5.2.6.2. 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. 
5.2.6.3. 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. 
5.2.7. Pielęgnacja betonu 
Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy 
PN-S-10040:1999. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
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. 
 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 
oraz niniejszej SST. 
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”, obejmującego między innymi 
podział obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu 
kontroli, częstotliwości badań, sposobu i ilość pobierania próbek. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli”, który podlega zatwierdzeniu 
przez Inżyniera. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne 
wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
6.2. Zakres kontroli i badań 
6.2.1. Deskowanie 
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera i 
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-
93/S-10080 oraz niniejszej SST. 



Sprawdzenie polega na: 
– sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 
– sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
– sprawdzeniu stateczności deskowania, 
– sprawdzeniu szczelności deskowania, 
– sprawdzeniu czystości deskowania, 
– sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
– sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 
– sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 
– sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 
– sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania. 
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 
6.2.2. Rusztowania 
Rusztowania należy kontrolować zgodnie z SST dotyczącą wykonania rusztowań. 
6.2.3. Zbrojenie 
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera i 
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a także niniejszej SST. 
Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podają powyżej przytoczone normy. 
6.2.4. Składniki mieszanki betonowej 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości 
stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inżyniera, zleci nadzór 
laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwi ć udział w badaniach 
Inżynierowi. 
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu uwzględniający badanie składników mieszanki 
betonowej, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli” powinny być 
uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, 
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych materiałów, a 
wymagane przez Inżyniera. 
W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych 
próbek powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu 
przez Inżyniera. 
6.2.5. Mieszanka betonowa 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu 
i stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inżyniera, zleci nadzór 
laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwi ć udział w badaniach 
Inżynierowi. 
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. 
W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, 
PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inżyniera. 
W celu wykonania badań mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek 
powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez 
Inżyniera. 



Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne z postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST. 
6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej 
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz 
niniejszą SST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 
6.2.7. Pielęgnacja betonu 
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą SST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 
6.2.8. Beton 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu 
i stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inżyniera, zleci nadzór 
laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwi ć udział w badaniach 
Inżynierowi. 
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. 
W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, 
PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inżyniera. 
W celu wykonania badań betonu należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być 
określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz 
niniejszej SST. 
6.2.9. Kontrola wykończenia powierzchni betonu 
Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową, 
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma. 
6.2.10. Kontrola sprzętu 
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na: 
– kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, 
– sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania, 
– sprawdzeniu betoniarki, 
– sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, 
– sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej, 
– sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, 
– sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu. 
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów 
robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 

7.  OBMIAR  ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych i żelbetowych 
zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 
 

8.  ODBIOR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 
niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 



 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub żelbetowej, zgodnie z 
dokumentacją projektową, obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót na podstawie 
wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji, 
prace pomiarowe i przygotowawcze, 
wykonanie „Projektu technologii betonowania”, 
wykonanie „Planu kontroli” materiałów i robót, 
wykonanie „Projektu deskowania i rusztowania”, 
oczyszczenie podłoża, 
wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym, 
oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia, 
przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia, 
montaż zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem odpowiednich otulin, 
oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej, 
przygotowanie mieszanki betonowej, 
ułożenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem 
zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 
pielęgnację betonu, 
rozbiórkę deskowania i rusztowań, 
usunięcie niedoskonałości powierzchni, 
oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 
wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 
Specyfikacją lub zleconych przez Inżyniera. 
Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
10.1. Normy: 
 1.PN-S-10040:1999  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Wymagania i badania. 
 2. PN-88/B-06250  Beton zwykły. 
 3. PN-ENV 206-1:2002Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
 4. PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
 5. PN-EN 197-2:2002  Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
 6. PN-EN 196-3:1996  Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 
 7. PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
 8.PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
 9. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
10.PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej. 
11.PN-78/B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
12.PN-EN 933-1:2000  Badania geometrycznych właściwości kruszyw.  
Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewu. 
13.PN-78/B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn. 
14.PN-EN 933-4:2001  Badania geometrycznych właściwości kruszyw.  
Część 4: Oznaczenie kształtu ziarn. 
15.PN-78/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
obcych. 



16.PN-88/B-06714/48  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w 
postaci gliny. 
17.PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
18.PN-77/B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
19.PN-EN 1925:2001  Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika 
nasiąkliwości kapilarnej. 
20.PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
21.PN-EN 934-2:2002  Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. 
Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
22.PN-EN 934-6:2002  Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, 
kontrola zgodności i ocena zgodności. 
23.PN-91/S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie. 
24.PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
25.PN-ISO 6935-1/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 
wymagania stosowane w kraju. 
26.PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
27.PN-ISO 6935-2/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe  
wymagania stosowane w kraju. 
28.PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
29.PN-82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
30.PN-91/M-69430  Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 
wymagania i badania. 
31.PN-92/D-95017  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.  
Wspólne wymagania i badania. 
32. PN-91/D-95018  Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i 
badania. 
33.PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
34.PN-72/D-90002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
35.PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
36. PN-EN 313-1:2001  Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja. 
37. PN-EN 313-2:2001  Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia. 
38. PN-EN 636-3:2001  Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: wymagania dla 
sklejki użytkowanej w warunkach zewnętrznych. 
39. PN-84/M-81000  Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 
40. PN-93/S-10080  Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. 
10.2. Inne dokumenty: 
1.Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 
2016; z późniejszymi zmianami), 
2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 
360, z późniejszymi zmianami). 
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                               ZBROJENIE  BETONU 
 
 

1.    WSTĘP 
1.1.   Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia 
betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro przy realizacji zadania pn : 
"Dobudowa pomieszczeń klasowych do istniejącej szkoły podstawowej z oddziałami 
integracyjnymi" w Pławnicy 2 
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: 
 Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I. 
 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 
2.1.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 
2.1.2. Własności mechaniczne i technologiczne stali: 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 
Gatunek  stali Średnica  

pręta 
Granica  
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) 
18G2-b6-
32355 

     

34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 
 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień. 
2.1.3.  Wady powierzchniowe: 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 



pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 
mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
2.1.4. Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
znak wytwórcy, 
średnicę nominalną, 
gatunek stali, 
numer wyrobu lub partii, 
znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla 
każdej wiązki czy kręgu. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszczeń, 
odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w gra-
nicach 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. 
2.1.5. Badanie stali na budowie. 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 
zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 
stal pęka przy gięciu. 
 

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 

Czystość powierzchni zbrojenia. 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota, 
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 
lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

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. 

Montaż zbrojenia. 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 
szalowania bocznego. 
Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
 

6.   KONTROLA  JAKO ŚCI 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z poda-
nymi 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. 
 

8.   ODBIÓR  ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbióru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbioru końcowego – wg opisu jak niżej: 
 -   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg ST – „Wymagania ogólne”. 
 -   Odbiór końcowy – wg ST - „Wymagania ogólne” 
 -    Odbiór zbrojenia 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera 
oraz wpisany do dziennika budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w 
poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień 
prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
 

9.   PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 
oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą 
drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także 
oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 
 

10 .  PRZEPISY  ZWIĄZANE 
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  
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ROBOTY MUROWE 
 
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych 
dla zadania: 
"Dobudowa pomieszczeń klasowych do istniejącej szkoły podstawowej z oddziałami 
integracyjnymi" w Pławnicy 2 
Elementy robót: 
-  ściany murowane z bloczków betonowych (zamiennie zamiast ścian wylewanych) 
-  ściany z bloczków gazobetonowych 
-  ściany z pustaków ceramicznych szczelinowych 
-  ściany murowane z cegły zwykłej i klinkierowej 
-  ścianki działowe z cegły dziurawki lub pustaków ceramicznych szczelinowych 
1.2 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST "Wymagania ogólne." 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI WYROBÓW I MATERI AŁÓW  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
_ bloczki betonowe 25x12x14 cm 
_ bloczki betonowe o wym. 25x25x14 cm 
_ Cegła bud. klink. pełna 25x12x6,5cm-kl.35 
_ cegła budowlana pełna kl. 15 
_ Cegła dziurawka (dra2.) 25x12x6,5cm,kl.5 
_ pustaki ceramiczne szczelinowe 11,5  P+W o wym. 115x500x238 mm 
_ pustaki ceramiczne szczelinowe 25 P+W o wym. 250x375x238 mm 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą odpowiadały wymaganiom norm: 
_ dla cegieł budowlanych – PN-B-12050 
_ zaprawy murarskie cementowo - wapienne– PN-65/B-14503 
_ zaprawy murarskie cementowe – PN-65/B-14504 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badan, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
Inspektorowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru sprzęt: 
a). urządzenia do przygotowania zaprawy 
b). wyciąg 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 



Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru środki transportu: 
a). samochód ciężarowy skrzyniowy 
b). samochód dostawczy 
Wyroby powinny być przewożone na paletach. Palety należy układać ściśle jedna obok drugiej. 
Palety powinny być tak ustawiane, aby możliwy był wyładunek obustronny. Wysokość ładunku nie 
może przekraczać wysokości burt pojazdu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT MURARSKICH 
5.2 Zakres robót 
Budynek dobudowany: 
- Ściany fundamentowe :bloczki betonowe  
- Ściany konstrukcyjne: bloczki ceramiczne szczelinowe gr. 25 cm. 
- Ściany - uzupełnienia : murowane z cegły ceramicznej gr. 6 i 12 cm. 
- Ścianki działowe : grub. 12 cm z bloczków ceramicznych szczelinowych. 
5.2 Warunki techniczne wykonywania robót 
_ Przed rozpoczęciem robót murowych należy: 
- Sprawdzić jakość elementów ściennych, zapraw i innych pomocniczych materiałów 
- Odebrać roboty ziemne i fundamentowe 
Mury z cegły pełnej 
 Przy murowaniu ścian, ścianek działowych i pozostałych elementów należy przestrzegać zasad 
podanych 
w normach: 
- PN -68/B-10020 Roboty murowe z cegły Wymagania i badania przy odbiorze 
- PN - 69/B-10023 – dotyczy robót murowych wykonywanych przy wznoszeniu konstrukcji 
zespolonych ceglano-żelbetowych. 
Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy uzupełniające powinny być przed wbudowaniem 
ocenione wzrokowo przez murarza. Wyroby o złej jakości należy zamienić na inne. 
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegła sucha i 
zapylona, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać wodą. 
 Przygotowanie zaprawy do murowania wykonać zgodnie z instrukcja producenta zaprawy w 
ilościach zalecanych przez producenta. Niewykorzystanej zaprawy nie wolno użyć do wznoszenie 
murów. 
Mury zewnętrzne z pustaków ceramicznych szczelinowych wykonywać na zaprawie 
ciepłochronnej. Przy ocieplaniu ściany dopuszcza się stosowanie zwykłych zapraw do murowania . 
W nowych murach osadzić nad projektowanymi otworami nadproża prefabrykowane. 
 Mury wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin z 
zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, otworów, szczelin wentylacyjnych itp. 
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. 
Mury należy wznosić  możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów 
poszczególnych części murów z cegły nie powinna przekraczać 4,0 m. 
W przypadku konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych murów niż 4 



m, należy zastosować  przerwy dylatacyjne. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła musza być wykonywane przy temperaturze 
powyżej 0 ºC. 
Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegła i grubszych dopuszcza się w temperaturze 
poniżej 0 ºC pod warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy. 
W zwykłych murach ceglanych, jeśli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować spoiny 
poziome gr. 12 mm ( max 17 mm, min.10 mm), a spoiny pionowe gr. 10 mm (max. 15 mm, min. 5 
mm). 
Ścianki działowe murować na zaprawie cementowo-wapiennej „5” wg PN-90/B-14501. 
Przy wykonywaniu murów należy kierować się następującymi zasadami: 
- Elementy powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco, co zapewnia najlepszą 
równowagę muru 
- Spoiny poprzeczne i podłużne powinny być usytuowane mijankowo, co zapewnia rozkład 
obciążeń skupionych z jednego elementu na kilka innych. 
W murach istniejących osadzić nadproża z kształtowników stalowych, opierając je na podlewkach  
cementowych: 
- Nad planowaną górną krawędzią ościeżnicy należy wykuć po jednej stronie ściany bruzdę na 
belkę nadprożową. 
- Stalowa belkę nadproża owinąć siatką tynkarską. 
- Nałożyć zaprawę na wierzch belki. 
- Włożyć belkę w bruzdę, podklinować ją na obu końcach i wypełnić puste miejsca zaprawa. 
- Kiedy zaprawa zwiąże, w ten sam sposób osadzić belkę po drugiej stronie ściany. 
- Po 2-3 dniach można zacząć wykuwać otwór. 
- Wyznaczyć zarys nowego otworu, który powinien być z każdej strony o 2-3 cm większy od 
wymiarów zewnętrznych ościeżnicy. Wzdłuż tych linii (z obu stron) naciąć tarczą diamentową lub 
dłutem zamontowanym w młotowiertarce. 
- Wykonać duży otwór u góry planowanego wykucia. Kolejne warstwy wyjmować po wykuciu 
zaprawy ze spoin (należy unikać rozbijania kolejnych cegieł - łatwiej usunąć zaprawę i wyjmować 
całe cegły,  niż kruszyć je po kawałku). 
Mury z pustaków ceramicznych 
W przypadku murów z pustaków ceramicznych są stosowane ogólne zasady wiązania cegieł. 
W narożnikach, filarach międzyokiennych i międzydrzwiowych występuje często konieczność 
stosowania elementów ułamkowych. Jako elementy uzupełniające należy stosować cegły 
modularne, cegły kratówki  lub cegły uzupełniające produkowane specjalnie w tym celu. 
Z uwagi na izolacyjność akustyczną pustaki w ścianach wewnętrznych układa się szczelinami 
prostopadle do lica ścian. 
W ścianach zewnętrznych jednowarstwowych, z uwagi na izolacyjność cieplną, pustaki układa się 
szczelinami równolegle do lica ścian. 
W ścianach zewnętrznych warstwowych, w których izolacyjność cieplna zapewnia styropian lub 
wełna mineralna, układ szczelin w pustaku nie jest tak istotny. Minimalne przesunięcie spoin 
poprzecznych wynosi, tak jak w przypadku murów z cegieł, 50 mm. 
Z uwagi na sposób wykonania spoin wspornych rozróżnia sie: 
- murowanie na zwykłe spoiny grubości od 8 do 15 mm 
- murowanie na spoiny pasmowe grubości od 8 do 15 mm 
- murowanie na cienkie spoiny grubości od 1 do 3 mm 
Z uwagi na rodzaj złącza pionowego miedzy pustakami rozróżnia się łączenia: 
- zwykłe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych pustaków 
- na suchy styk 
- na pióro i wpust 
- Murowanie na suchy styk i na pióro i wpust jest możliwe jedynie w przypadku pustaków o 
odpowiednim kształcie. 



Mury z bloczków betonowych 
Mury z bloczków betonowych wykonuje się według tych samych zasad, co mury z cegieł 
ceramicznych. 
 
6. KONTROLA, BADANIA WYROBÓW I ROBÓT MUROWYCH ORAZ OBMIAR 
ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Należy stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych podanych w ST " Wymagania Ogólne" 
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Wykonane mury musza odpowiadać wymaganiom stawianym w WTWiORB. 
Najwyższe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, pustaków ceramicznych i bloczków z 
betonu komórkowego nie mogą przekraczać wielkości określonych w poniższej tabeli: 

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

 
Lp 

 
Rodzaj  odchyłek 

Mury 
spoinowane 

Mury 
niespoinowane 

Z bloczków z 
betonu 

komórkowego 
1 Zwichrowania i skrzywienia  

powierzchni murów 
Na długości 1 m 

Na całej powierzchni ściany 
pomieszczenia 

 
 
3 
10 

 
 
6 
20 

 
 
4 
- 

2 Odchylenia od pionu 
powierzchni i krawędzi 

Na wysokości 1 m 
Na wysokości 1 kondygnacji 

Na wysokości ściany 

 
 
3 
6 
20 

 
 
6 
10 
30 

 
 
3 
6 
15 

3 Odchylenia od kierunku 
poziomego górnej 

powierzchni każdej warstwy 
muru 

Na długości 1 m 
Na całej długości budynku 

 
 
 
 
1 
15 

 
 
 
 
2 
30 

 
 
 
 
2 
30 

4 Odchylenia od kierunku 
poziomego górnej 

powierzchni ostatniej 
warstwy muru pod stropem 

Na długości 1 m 
Na długości budynku 

 
 
 
 
1 
10 

 
 
 
 
2 
20 

 
 
 
 
- 
- 

5 Odchylenia przecinających 
się powierzchni muru pod 
kątem przewidzianym w 

projekcie 
Na długości 1 m 

Na długości ściany 

 
 
 
 
3 
- 

 
 
 
 
6 
- 

 
 
 
 

10 
30 

6 Odchylenie wymiarów 
otworów w świetle ościeży 
dla otworów o wymiarach 

   



Szerokość +6 ; -3 +6 ; -3 Do 100 cm 
Wysokość +15 ; -10 +15 ; -10 
Szerokość +10 ; -5 +10 ; -5 Powyżej 100 

cm Wysokość +15 ; -10 +15 ; -10 

 
+/- 10 

 
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 
a). Badania laboratoryjne musza obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
b). Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badan 
c). Badania kontrolne obejmują cały proces budowy 
6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, 
z  uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w księdze 
obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora nadzoru i musza posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST  „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obowiązującymi Normami Technicznymi 
(PN, EN-PN). 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robót. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja techniczna, 
dziennik budowy, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, protokoły obioru materiałów i 
wyrobów, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy. 
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki i ościeżnic. 
Ocenie przy odbiorze robót podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość. 
8.2 Wymagania materiałowe 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby maja zaświadczenie o 
jakości wystawione przez producenta. Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę 
z atestem wydanym przez uprawniona jednostkę. 
8.3  Dokładność wykonania robót murowych 
W czasie wykonywania murów odchylenia muru od pionu nie powinno przekraczać 0,5 cm na 1,0 
metrze wysokości tego muru i 1,0 cm na wysokości kondygnacji. 
Obrys murów – dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać: 
 ± 20 mm w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń i wysokości poszczególnych 
kondygnacji 



± 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku 
Grubość murów – w stanie surowym grubość wykonać według projektu, przy czym dopuszczalne 
odchyłki grubości od wymagań dokumentacji należy przyjmować w zależnosci od gr. murów, 
liczonej w cegłach 
według następujących zasad: 
- dla murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiarowi ¼, ½ lub 1 cegły wielkości tych 
odchyłek powinny być takie same jak wielkości odchyłek odpowiednich wymiarów samej cegły 
użytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tego bloczka 
- gdy grubość muru przekracza wymiar 1 cegły, tj. gdy do grubości muru wlicza sie grubość co 
najmniej spoiny podłużnej, dopuszczalna odchyłka grubości murów pełnych wynosi ± 10 mm 
8.3  Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru 
- Powierzchnia muru powinna być płaszczyzna. Kąty dwuścienne miedzy płaszczyznami powinny 
być zgodne z katami przewidzianymi projektem 
- Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian murowanych z cegły wg normy PN-68/B-10020. 
Dotyczą one obu powierzchni murów dla murów o grubości powyżej 1 cegły, a w przypadku 
murów o grubości ½ lub 1 cegły – tylko powierzchni tej strony muru, która jest układana od 
sznurka lub szablonu. 
8.4  Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych: 
- Odchylenie od pionu i poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być większe 
niż 2 mm na 1m i nie większe niż  3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy 
- Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być większe 
niż 2  mm .  
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - „Wymagania ogólne”. 
Płatność  należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną  jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacja odniesienia jest: 
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym, wraz z harmonogramem robót 
3. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww zadania 
4. normy 
5. aprobaty techniczne 
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
Najważniejsze normy: 
1. WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB 
2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. 
3. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek. 
4. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
5. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego u2ytku. Skład. Wymagania, ocena zgodności. 
6. PN-81/B-30003 Cement murarski 15 
7. PN-86/B-30020 Wapno 
8. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
9. BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych 
10. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
11. PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
12. PN-B-12006:1997/Az1:2001 Wyroby budowlane ceramiczne - Pustaki do przewodów 
wentylacyjnych (Zmiana 
Az1) 
13. PN-B-19306:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. 
Bloczki 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST 6 

IZOLACJE 

 

WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót   izolacyjnych podczas realizacji zadania pn : 
"Dobudowa pomieszczeń klasowych do istniejącej szkoły podstawowej z oddziałami 
integracyjnymi" w Pławnicy 2 

1.2.   Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 
Roboty izolacyjne dotyczą  następujących elementów zadania: 

• ław i ścian fundamentowych 
• posadzek  
• dachu  
• ścian zewnętrznych i wewnętrznych 
• podłoży pod okładziny ścienne i podłogowe 
• wszelkich przejść instalacyjnych 

1.3.    Zakres robót objętych ST 

1.3.1.    Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
1.3.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe  powłokowe emulsyjne  
1.3.1.2. Izolacje  z papy termozgrzewalnej, 
1.3.1.3. Izolacje wodochronne z folii płynnej 
1.3.1.4. Izolacje  z folii PE, 
1.3.1.5. Izolacje szczelin dylatacyjnych, przejść instalacyjnych 
1.3.2.    Izolacje cieplne i akustyczne 
1.3.2.1. Izolacje z płyt styropianowych  
1.3.2.2. Izolacje z wełny mineralnej 
1.3.2.3. Izolacje z płyt polistyrenowych 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi 
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 
Kontraktu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 
Kontraktu. 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

2.1.  Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
2.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe emulsyjne  



• Zaprawa reperacyjna cementowa, na bazie piasku kwarcowego, modyfikowana 
tworzywem sztucznym, odporna na mróz, wytrzymałość na ściskanie:35 N/mm2 

• Emulsja bitumiczna, bezrozpuszczalnikowa, odporna na działanie kwasów i zasad , 
gęstość ok.1 kg/dm3,  

• Masa bitumiczna 2-składnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, 
wysokoelastyczna, niezawierająca rozpuszczalnika,  

2.1.2. Izolacje  z papy termozgrzewalnej, 
• Papa termozgrzewalna nawierzchniowa, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny 

poliestrowej, o gramaturze osnowy  min. 200 g/m2 i   grubości 5,2 mm, z posypką 
mineralną gruboziarnistą 

• Papa termozgrzewalna podkładowa, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny 
poliestrowej,  o gramaturze osnowy min. 200 g/m2, gr.4mm, dopuszczona do 
mocowania mechanicznego. 

• Środek do gruntowania podłoży pod papę termozgrzewalną 
• Klej bitumiczny na zimno do klejenia papy termozgrzewalnej do wełny mineralnej 
• Kominki wentylacyjne 

2.1.3. Izolacje wodochronne elastycznych  zapraw uszczelniających, z folii płynnej 
• Folia płynna  
• Elastyczna zaprawa uszczelniająca  
• Środki gruntujący w systemie producenta zaprawy, folii 
• Elastyczne taśmy uszczelniające systemowe 

2.1.4. Izolacje  z folii PE, 
• Folia PE paroizolacyjna gr. 0,2 mm  
• Taśma do folii 
• Folia pe wysokoparoprzepuszczalna zbrojona, paroprzepuszczalność: min 2000 

g/m2/24h, odporność na temperatury: min 95oC 
2.1.5. Izolacje szczelin dylatacyjnych, przejść instalacyjnych 

• Profile aluminiowe uszczelniające do szczelin dylatacyjnych, 
• elastyczne wypełnienia profili np. -  do uszczelniania szczelin dylatacyjnych,  
• Dylatacyjna masa uszczelniająca,  
• Taśmy, sznury 
• Kleje żywiczne 
• Elementy do uszczelniania naroży 
• Uszczelnienia do przejść instalacyjnych  
• Kształtki do uszczelniania przejść instalacyjnych 
• Elastyczne zaprawy uszczelniające 
• Kołnierze uszczelniające systemowe 

2.2.  Izolacje cieplne i akustyczne 
2.2.1. Izolacje z płyt styropianowych  

• Styropian EPS 200 - 036 : izolacja posadzek 
• Styropian EPS   70 – 040 : fasada 
• Siatka z włókna szklanego St 17/1.1 
• Klej do mocowania siatki 
• Klej do styropianu 
• Kołki do styropianu 
• Listwy kątowe do zabezpieczenia narożników 
• Listwy startowe ze stali szlachetnej 
• Materiały pomocnicze 

2.2.2. Izolacje z wełny mineralnej 
• Płyty z wełny mineralnej twardej ,  współczynnik  przewodzenia ciepła λD = 0,040 



W/mK, klasa reakcji na ogień: A1- wyrób niepalny (wg PN EN13501), gr.5cm, 15 cm, 
20 cm, gęstość 35kg/m3 

• Kołki mocujące  
• Materiały pomocnicze 

2.2.3. Izolacja z płyt polistyrenowych 
• Płyty twarde, tłoczone, z polistyrenu ekstrudowanego, nasiąkliwość ≤ 1,5% 
• Kołki mocujące 
• Materiały pomocnicze 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 
poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 
i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej  ST  stosować sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt. 
Wykonawca jest  zobowiązany  do  używania jedynie  takiego   sprzętu,   który  nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 
samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 ÷5 Mg, 
samochód dostawczy 3-5 Mg. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest   odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

Niedopuszczalne  jest mieszanie materiałów różnych systemów izolacji, bądź stosowanie 
niepełnych systemów. 

Materiały stosowane do izolacji muszą być w systemie jednego producenta. 

5.2.   Warunki techniczne wykonywania robót  

5.2.1.   Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
5.2.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe  powłokowe emulsyjne  

Przed wykonaniem izolacji podłoże staranie oczyścić z kurzu, resztek zaprawy. Nierówności 



wypełnić materiałem, z którego wykonano podłoże. Podłoże dwukrotnie zagruntować 
Przygotować środek do wykonania izolacji. Emulsję nanosić szczotką na powierzchnię 
przeznaczoną do izolacji.  

W czasie odbioru ocenie podlega:  

• powierzchnia izolacji. 
• Wykonana izolacja powinna być gładka i równa,  
• powinna pokrywać w całości izolowane podłoże. 

5.2.1.2.  Izolacje  z papy termozgrzewalnej, 
1) Izolacja fundamentów 

Przed wykonaniem izolacji podłoże staranie oczyścić z kurzu, resztek zaprawy. Nierówności 
wypełnić materiałem, z którego wykonano podłoże. Zagruntować. 
Izolacje  z papy  termozgrzewalnej należy prowadzić w temp. nie niższej niż +5oC. 
Wilgotność podłoża powinna być mniejsza niż 6%. 
W czasie odbioru ocenia podlega:  

• powierzchnia izolacji,  
• sposób wykonania połączeń arkuszy papy 
• Wykonana izolacja powinna gładka,  
• równa pozbawiona pęcherzy, papa powinna przylegać do podłoża na całej powierzchni,   
• na stykach papa powinna być sklejona na szerokości styków.  
• Papa powinna być wywinięta na powierzchnie pionowe.  

5.2.1.3.  Izolacje wodochronne z elastycznych mas uszczelniających, z folii płynnej 
• Izolacje ścian i posadzek w pomieszczeniach mokrych. 

Na posadzkach i ścianach w pomieszczeniach mokrych, pod płytki ceramiczne wykonać elastyczne 
membrany wodoszczelne z „płynnej folii”. Na zagruntowane podłoże powłoki nanosić w dwóch 
warstwach z minimum 20cm pasem wyprowadzonym na ściany. Przy wykonywaniu izolacji ściśle 
przestrzegać zaleceń producenta co do sposobu nanoszenia warstw, odstępów czasowych do 
wykonywania kolejnych etapów robót . 
5.2.1.4.  Izolacje  z folii PE. 
1)   Izolacja  z folii wysokoparoprzepuszczalnej. 
Folię dachową wysokoparoprzepuszczalną , zbrojoną,  układać na połaciach, zwracając uwagę na 
prawidłowe łączenie poszczególnych pasów – pas dolny powinien być wsunięty pod pas górny, tak 
aby powstał  min 10 cm zakład. Na wszystkich połaciach dachu folię należy odsunąć ok. 5 cm od 
kalenicy. Przy naciąganiu folii nabijać kontrłaty.    
Nie dopuszcza się bezpośredniego nabijania łat na folię      
Na grzbietach łączyć na zakład oprócz pasów folii  dolnego i górnego, pasy ze schodzących się w 
tym miejscu połaci dachu.                                                                                                         W 
miejscach występowania elementów przechodzących przez pokrycie dachu (okna połaciowe, 
kominy, wyłazy) – folię należy wywinąć i zamocować do łat. 
Łaty przybijać prostopadle do kontrłat, w odstępach dopasowanych do rodzaju pokrycia i długości 
połaci, ściśle wg zaleceń producenta.                                                                               
2)   Izolacje z folii pe parochronne i przeciwilgociowe 
Folia  PE powinna zostać ułożona na całej powierzchni i wywinięta na powierzchnie pionowe i 
ukośne. Arkusze folii powinny być ułożone z zakładem o szerokości 15 cm.  Do łączenia zakładów 
stosować taśmę dwustronnie klejącą. 
W czasie odbioru ocenie podlega:  

• powierzchnia folii,  
• styki i połączenia. 
• powierzchnia folii powinna być równa, gładka i pozbawiona przebić i rozdarć.  

 
 



5.2.1.5  Izolacje szczelin dylatacyjnych i przejść instalacyjnych. 

Dylatacje wykonać zgodnie z PT, stosując profile – wkładki  uszczelniające do szczelin 
dylatacyjnych oraz wypełnienia zalecane przez producenta profili. 

Izolacje przejść instalacyjnych wykonać systemowe, z użyciem kształtek, kołnierzy, elastycznych 
mas uszczelniających, taśm,  wg wskazań producenta 
5.2.2. Izolacje cieplne i akustyczne 
 5.2.2.1. Izolacje z płyt styropianowych  
• Izolacja pionowa cieplna ścian zewnętrznych ze styropianu EPS 70-040 
Płyty styropianowe mocować do oczyszczonego podłoża za pomocą zaprawy klejowej do izolacji 
termicznych i kołków.  
Styropian zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi siatką na kleju. Na całej elewacji 
budynku wykonać podwójne osiatkowanie. Siatka powinna być zatopiona w 1/3 warstwy klejącej. 
Siatkę układać na zakład min. 60mm. 
Narożniki i obramienia otworów zabezpieczyć listwami aluminiowymi kątowymi. 
•  Izolacje posadzek na gruncie - ze styropianu EPS 100 – 038 układanego na sucho,  
5.2.2.2.  Izolacje z wełny mineralnej  

• Izolacja dachu dobudowanej części budynku: płyty z wełny mineralnej gr. 5 i 15 cm 
5.2.2.3.  Izolacja z płyt polistyrenowych  
Termoizolację zewnętrznych ścian fundamentowych wykonać z płyt z polistyrenu ekstrudowanego, 
gr. 10 cm. 
 
Podczas odbioru sprawdzeniu podlegają:  

• wygląd płaszczyzny,  
• dokładność wykonania,  
• krawędzie przecięcia się płaszczyzn,  
• narożniki 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w  ST „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z 
PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2.  Kontrole i badania laboratoryjne 
a)  Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w 
trybie określonym w PZJ do akceptacji.. 

b)  Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie 
później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

c) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

6.3.  Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 



materiałów i systemów technologicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

• Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
• Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
• Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury,  z uwzględnieniem wymagań technicznych 

zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
• Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 
Jednostkami  obmiarowymi  robót  są  :   m2 ,  m,  
 
W   m2   mierzy się : 

• Powierzchnie izolacji 
W   m   mierzy się : 

• Izolacje szczelin dylatacyjnych 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. 
niniejszej ST. 
 
Cena wykonania robót  wszystkich robót objętych niniejszą ST  obejmuje: 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją 
powykonawczą robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

b) zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu oraz ich składowanie, 
c) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 

sprawdzeń robót, 
d) wykonanie robót  izolacyjnych. 
e) przygotowanie, montaż, transport i demontaż systemu rusztowań wraz z kosztami 

dodatkowymi (dzierżawa, itp.)  
f) uporządkowanie placu budowy po robotach. 

UWAGA:  

Koszt  wykonania uszczelnień przejść instalacyjnych należy uwzględnić w cenie robót 
instalacyjnych. Koszt wykonania izolacji szczelin dylatacyjnych należy uwzględnić w cenie 
robót konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

– 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
• PN EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie – Wyroby z wełny 
      mineralnej (MW) - produkowane fabrycznie. 



• PN EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie – wyroby ze styropianu  
(EPS) produkowane fabrycznie. 

• PN-EN 13171:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z włókien 
drzewnych (WF) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

• PN-EN 13111:2002  Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podkładowe do pokryć 
dachowych i ścian. Określenie odporności na przesiąkanie wody. 

• PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE  w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru przy wykonaniu stropów gęstożebrowych belkowo - pustakowych na belkach 
kratownicowych  podczas realizacji zadania pn : 
"Dobudowa pomieszczeń klasowych do istniejącej szkoły podstawowej z oddziałami 
integracyjnymi" w Pławnicy 2 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie stropów gęstożebrowych w obiektach tzn.: 
- ułożenie żeber szkieletowych w rozstawie 45 cm lub 60 cm, 
- położenie między żebrami pustaków keramzytowych, 
- wykonanie żeber rozdzielczych, wykonanie podparcia, 
- betonowanie konstrukcji stropu. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót przy układaniu 
stropów gęstożebrowych zgodnie z ustaleniami . 
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami 
technicznymi i instrukcjami, 
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące 
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt 2. 
2.2. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN- 88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 



Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.4. Piasek 
2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski 
do zapraw budowlanych", a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje 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. 
2.5. Belka kratownicy: 
- długości 2,40-7,80 mb co 0,20 mb 
- wysokość 0,24 m 
2.6. Pustaki keramzytobetonowe wymagania ogólne: 
- wysoka wytrzymałością na obciążenia statyczne ( 2 KN ), 
- wysoka izolacyjnością cieplną, 
- wysoka izolacyjność akustyczną, 
- odpornością na działanie czynników chemicznych, 
- odpornością na działanie czynników atmosferycznych, 
- pozbawione są związków palnych, 
- nie wykazują zdolności do barwienia i odbarwiania nie utleniają się, 
- są wykonane z naturalnych składników - łatwopęczniejących glin wypalanych w piecach 
obrotowych, 
- są neutralne dla zdrowia człowieka. 
2.6.1. Warunki techniczne stropu: 
obciążenie na 1m2 stropu wartość kN Całkowicie : 6,22 
W tym : 
masa własna konstrukcji : 2,68 
wartswy wykończeniowe : 1,29 
obciążenie ścianki działowej : 0,75 
obciążenie technologiczne : 1,50 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST  „Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2. Sprzęt przy wykonywaniu stropu. 
Wykonawca przystępujący do wykonania stropu powinien wykazać się możliwością korzystania z 
sprzętu niezbędnego do wykonania zadania uniemożliwiającemu pogorszenie jego jakości. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
- Transport materiałów winien odbywać się w sposób niepogarszającymi jakość materiałów i 
zgodnie z wymogami producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne: 
- warunkiem przystąpienia do robót jest zgodne z dokumentacją wykonanie podpór stropu 
oraz ich wypoziomowanie (wg dokumentacji "Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach 
kratownicowych) 
- belki należy układać w rozstawie 60 cm lub 45 cm . Układając belki należy sprawdzić ich rozstaw 
poprzez ułożenie między nimi po jednym pustaku przy każdym końcu belki. 
- najmniejsza długość oparcia belki na murze lub innej podporze powinna wynosić 8 cm. Końce 
belek należy opierać na podłożu z zaprawy cementowej marki M12 o grubości ł 20mm. 
Przy rozpiętości stropu powyżej 6 m jako zasadę należy przyjąć opieranie belek na ryglach i 



wykonanie obniżonego wieńca poniżej spodu belek na grubość co najmniej 40 mm . 
- oprócz podpór stałych należy stosować także podpory montażowe, których liczba zależy od 
rozpiętości stropu, jedna podpora przy rozpiętości stropu do 3,80 m, dwie podpory przy rozpiętości 
od 4,00 m do 6,00 m. 
- podpory montażowe należy ustawiać w równych odstępach pod węzłami dolnego pasa 
kratownicy. 
Przed ułożeniem belek, podpory stałe i montażowe powinny być wypoziomowane 
5.2. Zbrojenie przypodporowe stropu na belkach kratownicowych. 
Z uwagi na konieczności zapewnienia właściwych warunków mocowania stropów o rozpiętości 
powyżej 6,0 metrów, jako zasadę należy zastosować zbrojenie podporowe stanowiące zamocowanie 
stropu, wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi niżej. Dopuszcza się wykonanie zbrojenia na 
budowie przy zastosowaniu połączeń drutem wiązałkowym. 
5.3. Zbrojenie podporowe - siatki zaginane dla belek  na podporze w jednej linii 
Dla przypadku ułożenia belek w sąsiednich przęsłach stropu w jednej linii, należy stosować 
zbrojenie podporowe typ I. Przed ułożeniem odpowiednio zagiętej siatki tworzącej tzw. 
"koszyczek" nasadzonej na zbrojenie belek kratownicowych i zbrojenie wieńca na podporze, należy 
wyciąć dwa odcinki zbrojenia dolnego "koszyka" ( fi5) o długości 240 mm (możliwość nałożenia 
koszyka na zbrojenie wieńca)  
5.4. Zbrojenie podporowe - siatki zaginane dla belek na podporze nie w jednej linii 
W przypadku przesunięcia żeber sąsiednich przęseł stropu należy stosować zbrojenie podporowe 
typ II. "Koszyk" powinien być układany tak, aby pierwsze strzemię od strony z dłuższymi 
wystającymi prętami fi 10 znajdowało się w licu podpory, a wystające pręty zagiąć i przymocować 
drutem wiązałkowym do zbrojenia 
wieńca. 
5.5. Podpory montażowe 
Należy ustawić w równych odstępach pod węzłami pasa dolnego kratownicy belki przy rozpiętości 
stropu: 
- do 3,9 m - 1 podporę 
- od 4,2 m do 6,0 m - 2 podpory 
- powyżej 6,0 m - 3 podpory. 
5.6. Wieńce 
Na obrzeżach stropów, na ścianach nośnych i ścianach równoległych do belek należy wykonać w 
poziomie stropu wieńce żelbetowe o wysokości nie mniejszej niż wysokość stropu i szerokość co 
najmniej 12 cm. 
Zbrojenie wieńców powinno składać się co najmniej z trzech prętów o średnicy nie mniejszej niż 10 
mm. 
Zaleca się stosowanie 4 prętów o średnicy 10 mm. Strzemiona z drutu o średnicy 6 mm powinny 
być rozmieszczone co 25 cm. Pręty zbrojeniowe belek należy zakotwić w wieńcach. 
Wieńce należy betonować równocześnie ze stropem. 
Przy stosowaniu zbrojenia podporowego, dla właściwego jest zakotwienia w wieńcu, górne pręty 
wieńca powinny być usytuowane ok. 30 mm od górnej powierzchni stropu. 
5.7. Żebra rozdzielcze 
W stropach począwszy , w zależności od typu stropu gęstożebrowego na belkach kratownicowych  
od przwidzianej w instrukcji rozpiętości stropu należy stosować żebra rozdzielcze o szerokości 7-15 
cm i wysokości równej wysokości stropu. 
 Żebro rozdzielne powinno znajdować się w środkowej części stropu. Zbrojenie żebra rozdzielczego 
powinno składać się z dwóch prętów (jeden pręt w górnej strefie żebra, a drugi w dolnej). Średnica 
prętów powinna wynosić co najmniej 10 mm  lub 12 mm w zależności od typu stropu i jego 
rozpiętoścci. Pręty zbrojenia żeber rozdzielczych powinny być zakotwiczone w prostopadłych do 
tych żeber wierceniach lub podciągach, na długość minimum 0,5 m. 
Przy rozpiętości stropu od 6,1 m do 7,80 m należy stosować dwa żebra rozdzielcze w odległości 2,4 
m do 2,6 m od podpór. 



5.8. Żebra pod ścianki działowe równoległe do belek 
Pod ściankami działowymi wykonanymi w sposób tradycyjny np. murowanymi z cegły, 
usytuowanymi równolegle do belek stropowych, należy wykonać wzmocnienie żebra stropowe. 
Wymaganie to nie dotyczy lekkich ścianek działowych z płyt gipsowo - kartonowych w szkielecie 
stalowym. 
Wzmocnione żebra stropowe mogą być wykonane przez ułożenie dwóch belek kratownicowych 
obok siebie lub przez wykonanie belki żelbetowej; belki żelbetowe i żebra wzmocnione należy 
obliczać na całkowity ciężar ścianki działowej. 
5.9. Układanie pustaków 
Po ułożeniu belek przestrzenie między nimi należy wypełnić pustakami stropowymi. Układanie 
pustaków na stropie należy prowadzić w jednym kierunku - prostopadłym do belek. Powierzchnie 
czołowe pustaków przylegających do wieńców, podciągów i żeber rozdzielczych powinny być 
przed ich ułożeniem zamknięte (zadeklowane). Pustaków nie należy opierać na podporach stałych 
na których ułożone są belki. 
5.10. Betonowanie stropu 
Do betonowania stropu można przystąpić po ułożeniu belek i pustaków oraz po zmontowaniu 
zbrojenia wieńców i żeber. Przed betonowaniem stropu należy usunąć bezpośrednio z ułożonych 
pustaków zanieczyszczenia i wszystkie elementy polać obficie wodą. W czasie betonowania (beton 
klasy nie mniejszej niż B-15) należy zwrócić uwagę na dokładne wypełnienie betonem wszystkich 
przestrzeni, prawidłową gęstość betonu i należytą jego pielęgnację w czasie wiązania i utwardzania. 
Jeżeli beton jest podawany na strop w sposób obciążający jego konstrukcję to poziomy transport 
betonu po stropie może odbywać się taczkami po sztywnych pomostach ułożonych prostopadle do 
belek stropowych. 
5.11. Strop - zużycie materiałów 
- beton monolityczny wylewany na budowie klasy B 15 : 0,0465 m3/m2 
- zużycie pustaków : 6,7 szt/m 2 
- zużycie belek : 1,67 mb/m2 
- masa stropu ok. 268 kg/m2 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1 Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze pustaków należy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na pustakach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w 
dokumentacji technicznej, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:( wymiarów i kształtu , liczby szczerb 
pęknięć, odporności na uderzenia i zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
 
7. OBMIAR ROBOT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 stropu. 
Powierzchnię oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości i szerokości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBOT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
8.2. Odbiór stropu powinien się odbyć przed wykonaniem posadzek i tynków. 
Podstawę do odbioru stropu 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. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt 9. 
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni stropu według ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie belek, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ułożenie stropu, zalanie stropu, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
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-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych . Budownictwo ogólne. 
T I cz.3 i 4 Arkady, Warszawa 1990. 
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                             KONSTRUKCJE DREWNIANE 
                                       WIĘŹBA DACHOWA  
 
 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru konstrukcji drewnianych podczas realizacji zadania pn : 
"Dobudowa pomieszczeń klasowych do istniejącej szkoły podstawowej z oddziałami 
integracyjnymi" w Pławnicy 2 
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: 
  a) - budowa konstrukcji drewnianej dachu 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi. 
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 biolo-
gicznymi i ogniem. 
Dla robót wymienionych w pozycjach: 
   a  -  stosuje się drewno klasy C27 i wyższej 
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 
 C27 C33 
Zginanie  27 33 
Rozciąganie wzdłuż włókien  0,75 0,75 
Ściskanie wzdłuż włókien  20 24 
Ściskanie w poprzek włókien  7 7 
Ścinanie wzdłuż włókien  3 3 



Ścinanie w poprzek włókien  1,5 1,5 
 
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 
Wady C33 C27 
Sęki w strefie marginalnej  do 1/4 1/4 do 1/2 
Sęki na całym przekroju  do 1/4 1/4 do 1/3 
Skręt włókien  do 7% do 10% 
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i 
zbitki: 
a) głębokie   
b) czołowe  

 
1/3 
1/1 

 
1/2  
1/1 

Zgnilizna                                                                                                        niedopuszczalna 
Chodniki owadzie                                                                                           niedopuszczalne 
Szerokość słojów  4 mm 6 mm 
Oblina  dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 

szerokości lub długości 
 
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. 
Nieprostopadłość 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. 
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym 
lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki 
sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie 
powinna być mniejsza od 20 cm. 
2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 
2.4. Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inżyniera. 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do 
dziennika budowy. 
 
3.  SPRZĘT 
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 uszkodze-
niami 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. 
5.4. Deskowanie połaci dachowych 
5.4.1. Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm. 
5.4.2. Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. 
Długość gwoździ powinna być co najmniej 2.5 raza większa od grubości desek. Czoła desek 
powinny stykać się tylko na krokwiach. 
5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno być układane na styk. 
5.4.4. Za wywietrzakami od strony spływu wody należy wykonać odboje z desek układanych na 
styk. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI 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: 
Objętość drewna wykonanych robót w m3. 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte podlegają odbiorowi . 
 
 



 
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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WYKONANIE POKRY Ć DACHOWYCH 
POKRYCIE DACHU DACHÓWK Ą 

 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót pokrywczych dachówką podczas realizacji zadania pn : 
"Dobudowa pomieszczeń klasowych do istniejącej szkoły podstawowej z oddziałami 
integracyjnymi" w Pławnicy 2 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowej specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, 
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do 
uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie pokryć dachowych z 
dachówek ceramicznych i cementowych. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań 
odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie przygotowania podkładów i sposobów ich 
oceny, wymagań dotyczących wykonania pokryć oraz ich odbiorów. Specyfikacja nie obejmuje 
wymagań dotyczących wykonania obróbek blacharskich i pokrycia blachą zlewów (koszy) 
dachowych oraz montażu urządzeń do odprowadzania wód opadowych. Wymagania te określono w 
ST „Wykonanie pokryć dachowych – krycie dachu blachą, obróbki blacharskie, rynny i rury 
spustowe”. 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” 
Podkład pod pokrycie dachówkowe – łaty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi 
nachylonych pod kątem określonym dla poszczególnych typów pokryć w PN-B-02361:1999. 
Jednostka ładunkowa – zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych 
wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania, 
załadunku, transportu i wyładunku. 
Wyroby luzem – pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodzące w skład jednostki ładunkowej i nie 
przystosowane do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania i transportu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” 



1.6. Dokumentacja robót pokrywczych z dachówek 
Dokumentację robót pokrywczych z dachówek stanowią: 
– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 
120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie 
pozwolenia na budowę, 
– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych, 
– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami). Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót pokrywczych, opracowanych dla 
konkretnego przedmiotu zamówienia. 
Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między innymi: 
– rzut dachu i przekroje poprzeczne z podaniem pochylenia połaci, 
– usytuowanie na połaciach zlewów (koszy), z ewentualnym szczegółem ich wykonania, 
– rozmieszczenie rynien i rur spustowych z podaniem ich średnic oraz spadków podłużnych 
rynien, 
– rozmieszczenie podstaw urządzeń wentylacyjnych, kominów, wyłazów, świetlików 
dachowych, okien połaciowych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych elementów 
ponaddachowych lub urządzeń montowanych na stałe na dachu, 
– sposób mocowania i podparcie instalacji odgromowej, 
– przekroje warstw dachu z podaniem rodzaju i grubości materiałów w poszczególnych 
warstwach, 
– szczegóły pokrycia np. w kalenicy i na grzbietach (narożach) oraz w pasie przyokapowym, 
szczegóły połączeń pokrycia z elementami wystającymi ponad powierzchnie dachu. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST „Wymagania ogólne” Materiały stosowane do wykonania robót pokrywczych 
dachówką ceramiczną i cementową powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 



Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachu dachówką powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Materiały podstawowe: 
– dachówki oraz uzupełniające dachowe wyroby ceramiczne, które powinny spełniać wymagania 
określone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004, 
– dachówki oraz kształtki dachowe cementowe, które powinny odpowiadać wymaganiom 
określonym w PN-EN 490:2000. 
2.2.2. Materiały pomocnicze 
– uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych, 
– gwoździe, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i gąsiorów, 
– drut do przywiązywania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat – powinien być ocynkowany, 
miękki, o średnicy 1,0-1,6 mm, 
– nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachówką takie jak: 
taśmy i listwy uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie okapu, siatki 
ochronne okapu, 
– zaprawa do uszczelniania styków spełniająca wymagania określone w PN-90/B-14501. 
Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez 
producenta dachówek lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN. 
2.3.Warunki przyj ęcia wyrobów pokrywczych na budowę 
Wyroby do pokryć dachówką mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 
(dokumenty towarzyszące wysyłce powinny określać między innymi kategorię przesiąkliwości i 
wynik badania mrozoodporności dachówek), 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych dachówkami 
wyrobów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
2.4.Warunki przechowywania wyrobów do pokryć dachówką 
Wszystkie wyroby do pokryć dachówką powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczególności (w odniesieniu do 
wyrobów ceramicznych) normy PN-B-12030:1996. 
Dachówki i kształtki dachowe przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, 
wyrównanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami do 
odprowadzenia wód opadowych. 
Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych. Jednostki 
ładunkowe powinny być składowane na paletach. 
 



 
3. SPRZĘT, MASZYNY I NARZ ĘDZIA 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót pokrywczych dachówką 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
 Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia 
dachówką. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Wyroby do pokryć dachówką mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych 
w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki 
pianki poliuretanowej. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
5.2.Warunki przystąpienia do robót pokrywczych dachówką 
Do wykonywania robót pokrywczych dachówką można przystąpić po całkowitym zakończeniu i 
odbiorze robót konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu pod 
pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je 
prac na dachu takich jak: 
– deskowanie i pokrycie papą koszy (zlewów) dachowych, 
– wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach, 
– wykonanie kominów i nasad kominowych, 
– otynkowanie lub spoinowanie kominów, 
– osadzenie masztów, nóżek pod ławy kominiarskie, rur itp. elementów przechodzących przez 
pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjętego rozwiązania 
pokrywczego układanych w trakcie wykonywania robót pokrywczych, 
– wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, 
rurach, masztach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe. 
5.3.Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych lub 
cementowych 
Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle do 
krokwi nachylonych pod kątem określonym w dokumentacji projektowej. 
Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych są 
następujące: 
– łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój (38x50) mm; wymiar ten może 
być inny, jeżeli wynikać to będzie z obliczeń statycznych, 



– łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20 mm (58x50 mm), 
– łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki łat 
powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane za 
pomocą wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego, 
– odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na całej 
długości dachu, 
– w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 32 mm 
do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien się pokrywać 
z wierzchem łaty okapowej, 
– wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, 
– wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita deska 
środkowa (wzdłuż osi kosza), a po obu jej stronach – deski łączone na styk, 
– wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy przybić 
deskę środkową wzdłuż osi kosza; grubość deski powinna być dostosowana do grubości łat, 
– łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty 
techniczne, 
– podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, 
– płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą kontrolną 
położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do 
spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 
5.4.Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówką 
Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od 
temperatury powietrza. 
Roboty pokrywcze dachówką z uszczelnianiem spoin zaprawą należy wykonywać tylko przy 
temperaturze nie niższej niż 5°C, utrzymującej się przez całą dobę. Roboty przy układaniu 
dachówek nie powinny być prowadzone wtedy, gdy występują opady atmosferyczne. 
5.5.Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówką 
a) Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu. 
b) Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi 
dachówek powinien być w poziomie – dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak dla łat) 
2 mm na długości 1 metra i 30 mm na całej długości rzędu. 
c) Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie powinny 
wykazywać odchyleń od linii sznura większych niż ±10 mm. 
d) Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na 
około 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią 
inaczej, to gąsiory powinny być ułożone na zaprawie i przywiązane do gwoździ wbitych w łaty 
drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gąsiorach i zakończonych węzłem. Styki 
gąsiorów powinny być uszczelnione od strony zewnętrznej. 
e) Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu łatą nie 
powinny przekraczać ±10 mm. 
f) Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywą systemową 
stosowanego rozwiązania pokrywczego lub nakrywą z blachy stalowej ocynkowanej bądź 
cynkowej. 
g) Zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
instrukcji producenta systemu pokrywczego bądź pasmem z blachy o szerokości nie mniejszej 
niż 60 cm, zakończonym rąbkami leżącymi, wchodzącymi pod dachówkę. 
h) Obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wyłazach (włazach) 
dachowych, masztach itp. powinny być wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245. 
5.6.Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką ceramiczną 
5.6.1. Wymagania niezależne od typu pokrycia dachówką ceramiczną 
Krycie dachówką ceramiczną karpiówką (pojedynczo, podwójnie w koronkę lub w łuskę), 
holenderką oraz zakładkową ciągnioną i zakładkową tłoczoną (marsylką) powinno być wykonane 



zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241. 
W przypadkach nie objętych ww. normą krycie może być wykonane zgodnie z instrukcją 
producenta systemu pokrywczego i wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 
(szczegółowej). 
Przy wykonywaniu pokryć zgodnie z normą PN-71/B-10241 do ich uszczelniania można 
stosować również inne niż zalecono w tej normie, nowoczesne rozwiązania uszczelnień, polecane 
przez producentów w konkretnych systemach rozwiązań pokrywczych, pod warunkiem 
zapewnienia szczelności pokrycia. Sposób uszczelnienia powinien wynikać z dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówką, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 
5.6.2. Wymagania dotyczące krycia dachówką ceramiczną karpiówką, holenderką oraz 
zakładkową ciągnioną i zakładkową tłoczoną (marsylką) – wg PN-71/B-10241. 
5.6.2.1. Zabezpieczenie dachówek na okapach 
Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do 
spadku i pokrytej podłużnymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokości w 
rozwinięciu co najmniej 20 cm, a dolną krawędź dachówki należy zabezpieczyć przed 
odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę okapową. Jeżeli gzyms jest 
murowany, a dokumentacja nie przewiduje założenia rynny, końce dachówek na okapie 
powinny być wysunięte poza krawędź gzymsu i ułożone na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej. W tym przypadku zaleca się wykonywanie przy krawędzi gzymsu fartucha 
blaszanego. 
5.6.2.2. Równość powierzchni pokrycia 
Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3 m, przyłożona na każdym 
rzędzie dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek od powierzchni 
pokrycia niż 5 mm dla dachówki karpiówki w gatunku I lub nie większych niż 8 mm dla karpiówki 
w gatunku II oraz dachówki zakładkowej ciągnionej i marsylki. 
Przy kryciu dachówką holenderką nie sprawdza się równości powierzchni pokrycia. 
5.6.2.3. Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu 
a) Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia), zakładkową ciągnioną i 
marsylką styki prostopadłe do okapu powinny być w sąsiednich rzędach przesunięte względem 
siebie o pół szerokości dachówki. Dopuszczalne odchyłki nie powinny 
przekraczać ±1 cm przy kryciu karpiówką i ±5 cm przy kryciu dachówką zakładkową 
ciągnioną i marsylką. 
b) Przy pokryciu dachówką holenderką podłużne styki dachówek powinny tworzyć linie 
prostopadłe do okapu. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać 1 cm na 1 metrze 
długości i 3 cm na całej długości pasa. 
5.6.2.4. Wielkość zakładów 
Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niżej 
ułożone rzędy na długość wynoszącą dla pokrycia z dachówki: 
– karpiówki układanej pojedynczo 11-17 cm, 
– karpiówki układanej podwójnie w koronkę 14-15 cm (są to rzędy podwójne, uzyskane przez 
zawieszenie na każdej łacie jednocześnie dwóch warstw dachówek, z których dolną tworzą 
dachówki zaczepione bezpośrednio za łatę, wierzchnią zaś za górne krawędzie dachówek 
poprzedniej warstwy z przesunięciem o pół szerokości dachówki, tak by wierzchnia warstwa rzędu 
pokrywała dolną na długości 32-33 cm), 
– karpiówki układanej podwójnie w łuskę 19-24 cm (dwa najniższe rzędy dachówek przy 
okapie i dwa najwyższe rzędy przy kalenicy powinny być podwójne tj. z dwóch warstw 
dachówek zawieszonych łącznie, jak przy kryciu w koronkę), 
– holenderki 7-13 cm, 
– zakładkowej ciągnionej 7-10 cm, 
– zakładkowej tłoczonej (marsylki) 5-7 cm. 



5.6.2.5. Zamocowanie dachówek do łat 
a) Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia) i holenderką: 
– w strefach klimatycznych II i III wg PN-77/B-02011 co piąta lub co szósta dachówka w 
rzędzie poziomym powinna być przymocowana do łaty, 
– w strefie klimatycznej I tylko na połaciach dachowych położonych od strony najczęściej 
panujących wiatrów należy mocować dachówki, jak w strefach klimatycznych II i III. 
b) Przy pokryciu dachówką zakładkową ciągnioną lub tłoczoną: 
– w strefach klimatycznych II i III każda dachówka powinna być przymocowana do łaty, 
– w strefie klimatycznej I tylko dachówki na połaciach dachowych położonych od strony 
najczęściej panujących wiatrów powinny być przymocowane, tak jak dachówki w 
strefach klimatycznych II i III. 
Sposób mocowania powinien być określony w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej pokrycia dachówką, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 
(szczegółowej), bądź zgodnie z PN-71/B-10241. 
5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno być wykonane według wymagań podanych w 
dokumentacji projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachówką 
ceramiczną, bądź zgodnie z PN-71/B-10241. 
5.7.Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką cementową 
5.7.1. Wymagania niezależne od typu pokrycia dachówką cementową 
Krycie cementową dachówką karpiówką podwójną lub dachówką zakładkową powinno być 
wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-63/B-10243. W przypadkach nie objętych ww. 
normą krycie może być wykonane zgodnie z instrukcją producenta systemu pokrywczego i 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia 
dachówką cementową, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 
Przy wykonywaniu pokryć zgodnie z normą PN-63/B-10243 do ich uszczelniania można 
stosować również inne niż zalecono w tej normie, nowocześniejsze rozwiązania uszczelnień, 
polecane przez producentów w konkretnych systemach rozwiązań systemowych, pod warunkiem 
zapewnienia szczelności pokrycia. Sposób uszczelnienia powinien wynikać z dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówką, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 
5.7.2. Wymagania dotyczące krycia dachówką cementową karpiówką podwójną i dachówką 
zakładkową według PN-63/B-10243 
5.7.2.1. Zabezpieczenie dachówek na okapach 
Przy obu rodzajach krycia dachówki wystające na okapach poza lico muru powinny być 
zabezpieczone przed podrywaniem przez wiatr, np. za pomocą odeskowania. Jeżeli gzyms jest 
murowany, a dokumentacja projektowa nie przewiduje założenia rynny, końce dachówek na okapie 
powinny być ułożone na zaprawie wapiennej. 
5.7.2.2. Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu 
Styki dachówek w rzędach poziomych, prostopadłe do okapu, powinny być przesunięte 
względem styków w sąsiednich rzędach o pół szerokości dachówki. Dopuszczalne odchyłki nie 
powinny przekraczać ±10 mm przy kryciu dachówką karpiówką podwójną i ±5 mm przy pokryciu 
dachówką zakładkową. 
5.7.2.3. Wielkość zakładów 
Poszczególne, równoległe do okapu, rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niżej 
ułożone rzędy dachówek 6-9 cm przy kryciu dachówką karpiówką podwójną i 5-7 cm przy 
kryciu dachówką zakładkową. 
5.7.2.4. Zamocowanie dachówek do łat 
a) Przy kryciu dachówką karpiówką – w strefach II i III wg PN-77/B-02011 co piąta lub szósta 
dachówka w rzędzie poziomym powinna być przymocowana do łaty. Natomiast w strefie I 
dachówki mogą być nie przymocowane. 
b) Przy kryciu dachówką zakładkową – w strefach II i III wg PN-77/B-02011 co druga 
dachówka powinna być przymocowana do łaty. Natomiast w strefie I powinna być 



przymocowana co czwarta dachówka w każdym rzędzie poziomym na skrajnych pasach 
połaci dachowej, a na środkowym pasie połaci – co szósta dachówka w każdym rzędzie. 
Sposób mocowania powinien być określony w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 
5.7.2.5. Uszczelnienie pokrycia powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w 
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej oraz instrukcji producenta 
systemu pokrywczego dachówką cementową. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką 
Przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką należy przeprowadzić badania materiałów, 
które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) 
łacenia dachu . 
6.2.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 
6.2.2. Badania prawidłowości łacenia 
Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: 
– przekroju i rozstawu łat, 
– poziomu łat, 
– zamocowania łat. 
Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm. 
Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty 
kontrolnej o długości 3 m z poziomnicą. 
Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą 
próby oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w 
formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót pokrywczych dachówkami polegają na sprawdzaniu zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podkładu, 
– prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach 
deszczu. 
6.4.2. Opis badań 
6.4.2.1. Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia należy przeprowadzić za pomocą sznura 
murarskiego lub drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu dachówek, poziomnicy, trójkąta 



ciesielskiego oraz miarki z podziałką milimetrową. Sprawdzenie należy przeprowadzić co najmniej 
dla trzech rzędów każdej połaci dachu, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone 
w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. 
6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić przez 
oględziny, a w przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości wykonania – za 
pomocą pomiaru przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zachowane zostały 
wymagania określone w pkt. 5.6.2.3. i 5.6.2.4. oraz 5.7.2.2. i 5.7.2.3. niniejszej specyfikacji. 
6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia należy przeprowadzić 
wzrokowo, badając czy zostały zachowane wymagania określone w pkt. 5.6.2.5. i 5.6.2.6. oraz 
5.7.2.4. i 5.7.2.5. niniejszej specyfikacji. 
Ponadto należy w wybranych przez Komisję miejscach, spośród szczególnie narażonych na 
zatrzymywanie się i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia. 
Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane 
miejsca poddać przez 10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w 
kierunku od kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się 
na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki 
należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia. 
6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach należy przeprowadzić wzrokowo, 
stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w pkt. 5.6.2.1. i 5.7.2.1. niniejszej 
specyfikacji. 
6.4.2.5. Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów należy przeprowadzić przez 
oględziny i za pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia gąsiorów należy sprawdzić przez 
przyłożenie łaty długości 3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią gąsiorów z 
dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w pkt. 5.5. 
niniejszej specyfikacji. 
6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy) należy przeprowadzić przez 
porównanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za pomocą 
oględzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelności w sposób podany w pkt. 6.4.2.3. 
6.4.2.7. Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich należy przeprowadzić 
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej. 
6.4.2.8. Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia dachówką ceramiczną przeprowadza się 
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań powinny 
być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej specyfikacji, opisane w 
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót pokrywczych dachówką 
Powierzchnię pokrycia dachów dachówką oblicza się w metrach kwadratowych ich połaci bez 
potrącania powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. kominy, wyłazy, 
okienka, wywiewki, o ile każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2. 
Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez 
linie ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia 
płaszczyzny połaci z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej. 
Przy obliczaniu szerokości połaci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub 
powykonawczej można korzystać ze współczynników przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 
KNR 2-02. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 



Przy kryciu dachówką elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki 
blacharskie. 
Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany przed 
rozpoczęciem układania pokrycia (odbiór międzyoperacyjny). 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej 
specyfikacji. Wyniki badań dla podkładów należy porównać z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla wykonania 
obróbek blacharskich należy porównać z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), w której ujęto wymagania dla obróbek blacharskich 
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz PN-61/B-10245. Jeżeli wszystkie pomiary i badania 
dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady i obróbki blacharskie zostały prawidłowo 
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i 
zezwolić na przystąpienie do układania pokrycia. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu bądź obróbek 
blacharskich nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac 
należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podkładu bądź obróbek blacharskich. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
− instrukcje producenta systemu pokrywczego, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia 
dachówką, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz dokonać 
oceny wizualnej. 



Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny pokrycie dachówką nie powinno być 
odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia 
dachówką z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i 
szczelności pokrycia zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu dachówką z 
zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachówką po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
pokrycia dachówką, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach pokrywczych dachówką. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania 
ogólne” 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót pokrywczych dachówką może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachówką 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachówką lub kwoty ryczałtowe obejmujące 
roboty pokrywcze dachówką uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 



– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 4 m, 
– odbiór i oczyszczenie podkładu z łat, 
– pokrycie dachu dachówką z uszczelnieniem pokrycia i montażem przewidzianych w 
dokumentacji projektowej elementów systemowych pokrycia, 
– pokrycie kalenic i grzbietów, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót pokrywczych, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
– likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu terenu. 
Przy rozliczaniu robót pokrywczych dachówką według uzgodnionych cen jednostkowych 
koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę 
oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań 
koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach 
pkt. 9 specyfikacji technicznej pokrycia dachu dachówką, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.Normy 
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i 
transport. 
PN-B-12030:1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 
przechowywanie i transport (Zmiana Az1). 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-EN 490:2000 Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. 
PN-EN 490:2005(U) Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. 
PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. 
PN-EN 1304:2002 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 
PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część III) 
Arkady, Warszawa 1990 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i 
izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r. 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod 
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonywanie pokryć 
dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blachą. Kod CPV 45261213. Obróbki 
blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie I, 
OWEOB Promocja – 2004 r. 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 



– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zmianami). 
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STOLARKA  OKIENNA I DRZWIOWA 
 
 
 
 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej związanych z realizacją zadania pn : 
"Dobudowa pomieszczeń klasowych do istniejącej szkoły podstawowej z oddziałami 
integracyjnymi" w Pławnicy 2 
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 bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. 
W skład tych robót wchodzi: 
-  Drzwi  
-  Okna i naświetla. 
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 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
2.1. Drewno 
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte 
odpowiadające normom państwowym. 
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w 
granicach 10–16%. 
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe 
niż podano poniżej. 
 Różnice wymiarów [mm]                okien         drzwi 
wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m                   5  5 
powyżej 1 m                                      5  5 
różnica długości przeciwległych elementów do 1 m  1  1   
ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1 m 2  2 
skrzydło we wrębie  szerokość do 1 m                   1 
 powyżej 1 m                                       2 
 wysokość powyżej 1 m                     2 
różnica długości przekątnych  do 1 m  2 
przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m      3  3 
 powyżej 2 m                                     3  3 
przekroje szerokość do 50 mm                                       1 



 powyżej 50 mm                                        2 
elementów grubość  do 40 mm –                     1 
 powyżej 40 mm –               2 
grubość skrzydła   –                1 
2.2. Tworzywa sztuczne - pcv 
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowane profile  oraz półfabrykaty  z tworzyw 
sztucznych odpowiadające normom państwowym i spełniać wymagania do stosowania w 
budownictwie ( świadectwo dopuszczenia CE ) 
2.3. Okucia budowlane 
2.3.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
2.3.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 
norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby 
stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
2.3.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią 
ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 
2.4. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 
2.4.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy 
impregnować: 
elementy drzwi, 
powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 
2.4.2. Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środ-
ków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB . 
2.4.3. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników 
szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 
2.4.4. Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych ele-
mentów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych – 

nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia. 
2.5. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich 
2.5.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub synte-
tyczny oraz bioodporne farby do gruntowania. 
2.5.2. Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka użytego 
do gruntowania. 
2.6. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej 
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować: 
do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych szybko-
schnących wg BN-71/6113-46 
do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe 
ogólnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stoso-
wania wg BN-76/6115-38. 
2.7. Szkło 
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050. 
2.8. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta 
2.10. Szyba bezpieczna przeciwwłamaniowa 
 



3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
4.  TRANSPORT 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.8. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie ościeży. 
5.1.1.  Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego 
ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wyma-
ganiami podanymi w tabeli poniżej. 
Wymiary zewnętrzne (cm) Rozmieszczenie  punktów 

zamocowań 
wysokość szerokość 

Liczba punktów 
zamocowań w nadprożu i 

progu 
na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 
 150±200 6 po 2 po 2 
 powyżej 200 8 po 3 po 2 
Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 
 150±200 8 po 1 po 3 
 powyżej 200 100 po 2 po 3 
 
5.1.3.  Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne 
wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie 
więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 
świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki 
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 



5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego 
celu świadectwem ITB. 
Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w wy-
padku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu. 
Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Wartość luzu i odchyłek 
Miejsca luzów 

okien drzwi 
Luzy między 
skrzydłami 

+2 +2 

Między skrzydłami a 
ościeżnicą 

–1 –1 

 
5.3. Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 
szkodliwych dla zdrowia. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
sprawdzenie zgodności wymiarów, 
sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7.  OBMIAR  ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest: 
 -  m 2 - wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT 
Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 
punkcie 5. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 
obejmuje: 
dostarczenie gotowej stolarki, 
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
dopasowanie i wyregulowanie 
ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 



 
10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32  Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe  
kompolimeryzowane styrenowane. 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 
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                                           TYNKI  ZWYKŁE 
 

 

1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru tynków wewnętrznych  zewnętrznych związanych z  robotami remontowymi i 
renowacyjnymi zadania pn: 
"Dobudowa pomieszczeń klasowych do istniejącej szkoły podstawowej z oddziałami 
integracyjnymi" w Pławnicy 2 
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 wewnętrznych i  zewnętrznych  obiektu.  
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami polskimi 
i europejskimi oraz z ST„Wymagania Ogólne” 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST„Wymagania Ogólne” 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1.Woda  
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  
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. Cement 
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-
19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować 
cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, 
że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.  



2.4. Wapno 
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 objętościowych składników zapraw 
należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 
wapna. 
2.5. Suche mieszanki zapraw wapienno-cementowych 
Ręczna cementowo-wapienna zaprawa tynkarska w postaci fabrycznie przygotowanej suchej 
mieszanki spoiwa cementowego i odpowiednio dobranych wypełniaczy mineralnych. Łatwa 
w użyciu, zastępuje mieszanie cementu, wapna i piasku na budowie. Przeznaczona do tradycyjnego 
tynkowania i napraw już wytynkowanych powierzchni. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 
Wielkość ziaren 0-1 mm. 
2.3.Zaprawy budowlane wapienno-cementowe - przygotowanie z pojedynczych składników 
lub suchych mieszanek. 

• 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. 

 
2.4.Wykładziny z kamienia naturalnego – wg dokumentacji projektowej wykonawczej. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST„Wymagania Ogólne”. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST„Wymagania Ogólne”. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) 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. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów 
tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c) 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”. 

d) 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.Roboty kamieniarskie 
Zasady wykonywania okładzin z kamienia: 
1.Temperatura otoczenia powinna być wyższa niż +5°C. 
2.Podłoże: 
-wykonanie podłoża, jego jakość i rodzaj powinno być dostosowane do sposobu osadzania oraz do 
warunków termicznych ścian nośnych, 
-odchylenie krawędzi podłoża od pionu nie może wynosić więcej niż ±4 mm/m, a od poziomu ±10 
mm/m. 
3.Przytwierdzenie okładziny do podłoża: 
-przytwierdzenie elementów do podłoża na pełną zalewkę. Grubość zalewki nie powinna wynosić 
więcej niż: 
            -30 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych do wysokości 6,0 m, 
            -40 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych o wysokości ponad 6,0 m, 
            -50 mm przy licowaniu słupów bez względu na ich wysokość, 
            -80 mm przy osadzaniu elementów gzymsów, portali itp.  
-elementy okładziny pionowej i podwieszonej powinny mieć wykonane gniazda na kotwie i 
łączniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pełną wylewkę w okładzinie 
pionowej płyty o powierzchni do 0,60 m2 powinny mieć co najmniej dwa punkty zakotwienia, płyty 
o powierzchni powyżej 0,60 m2 – 4 punkty, 
-przekrój gniazda w okładzinie osadzonej na wylewkę powinien być dwukrotnie większy od 
przekroju elementu kotwiącego, 
-elementy cokołów i gzymsów muszą być ze sobą łączone w narożnikach klamrami, wpuszczanymi 
w gniazda wykute lub wywiercone w płytach. 
4. Ochrona kamienia przed korozją 
Wykładzinę kamienną należy zabezpieczyć przez nasycanie preparatami hydrofobizującymi lub 
środkami na bazie krzemianów. 
5. Kryteria oceny jakości i odbioru 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 
• sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 



• sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 
 
6. KONTROLA  JAKO ŚCI 
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. Elementy kamienne 
Struktura wyrobu powinna być zawarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Kształt, wymiary i kolor płyt : 
Należy zastosować płyty o wymiarach i kształcie przewidzianym w projekcie technicznym. 
 
7. OBMIAR  ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2. 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 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, pleśni itp., 
– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
8.4. Odbiór okładzin z płyt kamiennych 
Wg punktu 5.4. 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 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. 



 
Okładziny ścian 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

– przygotowanie zaprawy, 
– przygotowanie podłoża, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– moczenie płytek, docinanie płytek, 
– ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
– wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
– zamurowanie przebić, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– reperacje tynków, 
– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

 
10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE 
PN-88/B-32250            Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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-B-19701;1997        Cementy powszechnego użytku.  
PN-90/B-14501             Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych.  
                                      Elementy murowe z kamienia naturalnego. 
PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze. 
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SUFITY PODWIESZANE I ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT 
GIPSOWO-KARTONOWYCH 

 
                

                                                       
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot. 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
       i  odbioru sufitów podwieszanych i ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych podczas 
realizacji zadania pn : 
"Dobudowa pomieszczeń klasowych do istniejącej szkoły podstawowej z oddziałami 
integracyjnymi" w Pławnicy 2 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
       Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy 
       zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
 i  mające na celu wykonanie sufitów podwieszanych i ścianek działowych z płyt gipsowo-
kartonowych. 

1.4.Określenia podstawowe. 
 Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
 normami. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
 dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inżyniera). 

 
2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów. 
2.1.1. Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe gr. 12,5 mm – wg BN-86/6743-02 
2.1.2. Gips szpachlowy– wg PN-B-30042:1997 
2.1.3. Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitów podwieszanych i stelaży  - wg. 
odpowiedniej aprobaty 
          technicznej 
2.1.4. Taśmy i siatki zbrojące – według odpowiedniej aprobaty techn. 
2.1.5. Narożniki aluminiowe – według odpowiedniej aprobaty techn. 
2.1.6. Wkręty nierdzewne do przykręcania płyt gips.-karton. – wg PN-92/M-83102 
2.1.7. Woda do zapraw – wg PN-88/B-32250 
 
3. SPRZĘT 
    Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
    odpowiedniego dla danego rodzaju robót. 
 
4. TRANSPORT 
    Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zgodnie z wymogami  
    producenta materiałów. 
 



5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Przygotowanie podłoży. 
        Ściany, sufity oraz elementy konstrukcji, na których mają być wykonane suche tynki i  
        ścianki z płyt g-k, powinny stanowić podłoże sztywne i o w miarę równej powierzchni. 
        Dopuszczalne odchylenie powierzchni podłoży od płaszczyzny ( dla tyków klejonych  
        bezpośrednio do podłoża), nie powinno być większe niż 3 mm na 1 m i 10 mm na całej 
       długości lub szerokości ściany lub sufitu. Odchylenie ścian od pionu na wysokości całej 
       kondygnacji nie powinno być większe niż 5 mm. Wadliwie wykonane ościeża i zbyt 
       wystające części ścian należy skuć. Odchylenie sufitów od poziomu nie powinno być 
       większe  niż 3 mm na 1 m i 6 mm na całej powierzchni sufitu, ograniczonej ścianami,  
       belkami itp. Ściany i sufity przed położeniem suchych tynków powinny być oczyszczone  
       z kurzu, nacieków zaprawy i innych zanieczyszczeń. Powierzchnia podłoża powinna być  
       sucha. 
5.2. Wykonanie robót (wg PN-70/B-10100). 

b) sufity podwieszane i ścianki działowe z płyt g-k powinny być wykonane zgodnie z  
projektem technicznym uwzględniającym wymagania norm i określającym rodzaj i 
odmianę tynku, 

        b) przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu 
            surowego, roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy 
            oraz osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe (nie dotyczy stolarki koncesjonowanej), 
        c) podłoże powinno być przygotowane w odpowiedni sposób , 
        d) wytrasować linie ścianek działowych i tyków, 
        e) roboty powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5oC i pod  
            warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0oC. 
        f) docięcie płyt g-k piłą mechaniczną, lub ręczną lub nożem, 
        g) mocowanie płyt do stelaża metalowego lub drewnianego, 
        h) spoinowanie płyt, 
 
6. KONTROLA JAKO ŚĆI  
6.1. Kontrola jakości materiałów. 

a) przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z  
         projektem technicznym i zamówieniem, 
     b) wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym  
         oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z 
         odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do 
         obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą, aprobatą techni- 
         czną). W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości  
         wystawionym przez producenta – powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi 
         normami, 
     c) materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
         ich jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania, 
     d) nie dopuszcza się do stosowania materiałów , których właściwości nie odpowiadają wy- 
         maganiom przedmiotowych norm, 
     e) nie należy stosować materiałów przeterminowanych, 
     f) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dzien- 
        nika budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
    Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu (przed- 
    miaru) z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera). 
 
 



8. ODBIÓR ROBÓT 
    Sufity podwieszane i ścianki działowe z płyt g-k, jako zanikające, wymagają odbiorów 
    częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót 
    do których dostęp później  będzie niemożliwy lub utrudniony. 
    Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

8 stanu podłoża, 
9 jakości zastosowanych materiałów, 
10 jakości i dokładności wykonania stelaży, 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badanie końcowe tynków i ścianek z płyt g-k należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót i 
powinny one obejmować sprawdzenie: 
11 zgodności ich wykonania z dokumentacją robót tynkowych (projektem budowlanym i  
      specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 
12 certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, 
13 prawidłowości przygotowania podłoży, 
14 sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt, 
15 sprawdzenie prawidłowości wykończenia suchych tynków w stykach, narożach, obrzeżach 

oraz przy szczelinach dylatacyjnych i połączeniach okładziny ściennej z sufitem, 
16 sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków 
17 grubości tynku, 
18 wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku, 
Odbiór gotowych tynków i ścianek z płyt g-k następuje po stwierdzeniu zgodności ich 
wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany i spec. techn. wyk. i 
odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza. Tynk powinien być odebrany, jeżeli 
wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje 
wynik negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
    Płaci się za ustaloną ilość m2 tynków i ścianek wykonanych zgodnie z zamówieniem i  
    uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN 72/B-10122         Roboty okładzinowe. Suche tynki Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-92/B-01302         Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-86/B-02354         Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i  
                                   zasady koordynacji modularnej 
PN-86/B-02355         Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 
PN-B-03002:1999     Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-85/B-04500         Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościo- 
                                   wych. 
PN-63/B-06251         Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-71/B-06280         Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wy- 
                                   magania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
PN-79/B-06711         Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-68/B-10020         Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-80/B-10121         Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycz- 
                                   nych. 
PN-69/B-10023         Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykony- 
                                   wane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10024         Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autokla- 
                                   wizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy od- 
                                   biorze. 



PN-70/B-10026         Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego po- 
                                   rowatego. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-91/B-10102         Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-B-11106:1997     Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienio- 
                                   nych. 
PN-B-10109:1998      Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-75/B-10121          Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymaga- 
                                    nia i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10280          Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczal- 
                                    nymi farbami emulsyjnymi. 
PN-69/B-10285          Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoi- 
                                    wach bezwodnych. 
PN-90/B-14501          Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701:1997      Cementy powszechnego użytku. 
PN-B-30020:1999      Wapno. 
PN-B-30041:1997      Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
PN-B-30042:1997      Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-88/B-32250          Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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                                                  POSADZKI  
 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru posadzek podczas realizacji zadania pn : 
"Dobudowa pomieszczeń klasowych do istniejącej szkoły podstawowej z oddziałami 
integracyjnymi" w Pławnicy 2 
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. 
a) Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
b)Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, 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. 
c) Posadzki właściwe. 
d)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. 
e)Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami 
luzem ułożonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem 
podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, 
sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypeł-
nieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
j)Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach 15×15 cm, 
ułożonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, 
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem 
płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin 
zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
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  
2.4. 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, 
gęstość pozorna, nie mniej niż – 1,5 mm. 
2.5. Kruszywo do lastryka i 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. Wyroby terakotowe 
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 
Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 
barwa: wg wzorca producenta 
nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 
wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 
ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 
mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 
kwasoodporność nie mniej niż 98% 
ługoodporność nie mniej niż 90% 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
długość i szerokość:  ±1,5 mm 
grubość:  ± 0,5 mm 
krzywizna: 1,0 mm 
Gresy – wymagania dodatkowe: 
twardość wg skali Mahsa 8 
ścieralność V klasa ścieralności 
na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
stopnice schodów, 
listwy przypodłogowe, 
kątowniki, 
narożniki. 



Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
długość i szerokość: ±1,5 mm 
grubość: ±0,5 mm 
krzywizna:  1,0 mm 
Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 
zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej 
zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny. 
Pakowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: 
nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do 
stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 
Transport 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 
dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
Składowanie 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 
składowania do 1,8 m. 
2.7. Zaprawa samopoziomująca 
2.8. Materiał o strukturze antypoślizgowej 
Wymagania: 
dobra przyczepność do betonu, 
właściwości penetracyjne, 
nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur, 
elastyczny (od –20° do + 250°C) 
wytrzymały (ok. 6,5 Mpa), 
odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE  ROBÓT 
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrun-
towaniem 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/m3. 
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 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. 
5.2. Posadzki cementowe i lastrykowe 
Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z 
zaprawy cementowej i lastriko. 
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 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy 
posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach 
jednowarstwowych. 
Posadzki lastrykowe powinny być podzielone na pola o powierzchni nie przekraczającej 4 m2 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. 
Mieszankę lastrykową lub zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy dokładnie 
zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko. 
Posadzkę lastrykową utrzymywaną w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni należy wstępnie 
oszlifować, aż do uzyskania widoczności poszczególnych ziarn kruszywa.  
Oczyszczoną posadzkę należy wyszpachlować zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem 
pigmentu i po upływie co najmniej 5 dni powtórnie szlifować. 
Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
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 kontrol ę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian 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 lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie 
wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prosto-
liniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 
1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową. 
 
9.PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
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. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia 
podłogowe z poli (chlorku winylu). 
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PODŁOGI Z WYKŁADZIN RULONOWYCH PCV 
I PANELI PODŁOGOWYCH 

 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot. 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
 i  odbioru podłóg z desek panelowych podłogowych  i wykładzin rulonowych pcv podczas 
realizacji zadania pn : 
"Dobudowa pomieszczeń klasowych do istniejącej szkoły podstawowej z oddziałami 
integracyjnymi" w Pławnicy 2 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
 i  mające na celu wykonanie podłóg z desek podłogowych panelowych i wykładzin rulonowych 

pcv 
1.4.  Określenia podstawowe. 
 Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

 normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inżyniera). 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów. 
2.1.1. Deski podłogowe panelowe – wg odpowiedniej aprobaty technicznej 
 Stosować tylko panel podłogowy o parametrach dla budynków użyteczności   
            publicznej AC5 gr. 12mm 
2.1.2. Wykładzina PCV  (lub równoważna) gr. 2mm 
2.1.3. Maty wygłuszające pod panele – wg odpowiedniej aprobaty technicznej 
2.1.4. Folia PE gr. 0,2 mm pod panele – wg odpowiedniej aprobaty technicznej 
2.1.5. Listwy przypodłogowe z  tworzywa lub drewniane – wg odpowiedniej 
          aprobaty technicznej 
2.1.6. Listwy wykończeniowe mosiężne dla paneli i wykładziny PCV  
2.1.7. Klej do przyklejania wykładziny PCV – wg odpowiedniej aprobaty technicznej 
2.1.8. Wkręty, kołki rozporowe – wg odpowiedniej aprobaty technicznej. 
 
3. SPRZĘT 
    Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu odpowied- 
    niego dla danego rodzaju robót, np.: 

młotek, dobijak profilowany, klocek do dobijania, kliny, 
piła rozpłatnica, 
piła ręczna lub elektryczna, 



wiertarka, 
metrówka, ołówek, miara, 
szyna dociskowa, 
kątownica lub przymiar, 
łyżka dźwignia, 
nóż uniwersalny, paca stalowa, 
wkrętarka. 

 
4. TRANSPORT 
    Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zapewniającymi ochronę 
    przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zgodnymi z wymaganiami producenta 
    materiałów. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie podłoży. 
       Podkłady drewniane powinny być wykonane zgodnie z projektem. W projekcie powinno 
       się podawać wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu, sposób jego ułożenia oraz 
       układ szczelin i inne szczegóły. Podstawowe wymagania o ile projekt nie stanowi inaczej,  
       są następujące: 
    -  podkłady z desek drewnianych powinny być wykonane z drewna zdrowego, wysuszonego, 

-  w podkładzie powinny być wykonane zaprojektowane szczegóły, np. szczeliny dylatacyjne, 
przeciwskurczowe, itp., 
- szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego obiektu, wzdłuż osi 
słupów konstrukcyjnych oraz liniach odgraniczających  posadzki o wyraźnie różniących się 
obciążeniach; szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 4 do 12 mm, 
 - szczeliny powinny być wypełnione odpowiednim materiałem wskazanym  w projekcie, 
 - na wszystkich podłożach należy ułożyć w formie wanny folię polietylenową o grubości 0,2 
mm. Przesunięcie krawędzi spoin musi wynosić co najmniej 20 cm. Taśmy folii należy 
podciągnąć na ściany w formie wanny. 

Wykonanie powyższych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 
 5.2. Wykonanie robót (wg PN-75/B-10121). 
 5.2.1. Posadzka z desek podłogowych panelowych i wykładzin rulonowych pcv 

 -  posadzkę  można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość wykonania 
została potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru dołączonym do 
dziennika budowy, 
-  wykonanie podłóg  powinno być zgodne z projektem  określającym rodzaj desek, lub 
wykładzin 
-  w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce po- 

winna być wykonana szczelina dylatacyjna; posadzka powinna być czysta;  
-  powierzchnia podłogi powinna być równa i pozioma, dopuszczalne odchylenie posadzki od 
płaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrową łatą w dowolnych kierunkach i w dowolnym 
miejscu, nie powinno być większe niż 3 mm na całej długości łaty, 
-  nierozpakowane paczki z deskami podłogowymi  należy przechowywać 2-3 dni w 
temperaturze pokojowej, w pomieszczeniu, w którym podłoga będzie układana, wilgotność 
pomieszczenia nie powinna przekraczać 70 %,  
-  pod panel należy ułożyć warstwę izolacji dźwiękowej z pianki PE  
-  układanie pierwszych desek należy rozpocząć wpustami do ściany, należy pamiętać o 
pozostawieniu szczeliny między płytą a ścianą i innymi elementami (ok. 15 mm), poprzez 
zastosowanie klinów dystansowych,  
-  ułożyć pierwsze trzy rzędy paneli przez całą szerokość pomieszczenia w podziale 
połówkowym (każdy następny rząd  przesunięty o połowę długości deski), 
-  kolejne deski należy dociskać szczelnie do desek już ułożonych przy pomocy  młotka i 



klocka dobijaka (gdy dopuszcza to instrukcja producenta), 
-  jeżeli powierzchnia podłogi jest szersza i dłuższa niż 8 m należy wykonać szczelinę 
dylatacyjną, którą należy przykryć profilem przejściowym,  
-   wykładziny PCV układać i kleić na przygotowanych i wyrównanych podkładach 
odebranych przez inżyniera budowy, 
-  wykładziny na stopniach schodów i podłogi w progach i w miejscach zmiany nawierzchni 
podłogi wzmacniać listwami i  narożnikami  mosiężnymi, 
-  po ułożeniu desek lub wykładzin pod ścianami założyć listwy przypodłogowe systemowe 
PCV lub z drewna naturalnego. Listwy montować zgodnie z instrukcją producenta, za pomocą 
uchwytów do ścian. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Kontrola jakości materiałów. 

a) przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z  
         zamówieniem,  
     b) wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym  
         oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z 
         odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do 
         obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą, aprobatą techni- 
         czną). W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości  
         wystawionym przez producenta – powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi 
         normami, 
     c) materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
         ich jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania, 
     d) nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wy- 
         maganiom przedmiotowych norm, 
     e) nie należy stosować materiałów przeterminowanych, 
     f) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dzien- 
        nika budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
    Jednostką obmiarową robót jest: posadzka - m2, listwy – mb. Ilość robót określa się na 
    podstawie projektu (przedmiaru) z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez  
    Inspektora Nadzoru (Inżyniera). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
    Roboty podłogowe i posadzkowe, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych,  
    podczas których powinna być skontrolowana  jakość wykonanych prac i ich zgodność z  
    wymogami SIWZ. W trakcie prac dotyczących podłóg są wymagane następujące odbiory 
    częściowe: 

-  odbiór podłoża pod konstrukcję podłogi, 
-  jakości zastosowanych materiałów, 
-  odbiór każdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej (o ile jest zaprojektowana), 
-  odbiór każdej z warstw izolacji przeciwdźwiękowej (o ile jest zaprojektowana), 
-  odbiór podłogowego podkładu pod posadzkę, 
-  odbiór podłogi z z desek podłogowych. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badanie końcowe posadzek należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót i powinny one 
obejmować sprawdzenie: 
-     kompletności przedłożonej dokumentacji, 
-     zgodności ich wykonania z dokumentacją robót posadzkowych (projektem budowlanym i 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót), 



-    certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, 
-    prawidłowości przygotowania poszczególnych warstw, 
-    sprawdzenie prawidłowości ułożenia desek; ułożenie desek oraz ich barwę i odcień należy 
sprawdzić wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem desek, 
-   sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny  za pomocą łaty kontrolnej 
długości 2 m  przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; 
prześwit  między łatą i powierzchnią  posadzki należy zmierzyć z dokładnością do 1 mm,  
Wyniki kontroli podłóg powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie lub 
pkcie 5 niniejszej specyfikacji i opisane w dzienniku budowy lub protokole. 
Odbiór gotowej podłogi następuje po stwierdzeniu zgodności jej wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot określaj spec. techn. wyk. i odbioru robót, a także dokumentacja 
powykonawcza. Podłoga powinna być odebrana, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są 
pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, posadzka nie powinna 
być odebrana. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
    Płaci się za ustaloną ilość m2 posadzki wykonanej zgodnie z zamówieniem i uporządko- 
    wanie stanowiska pracy. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
PN-62/B-10144        Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy 
                                  odbiorze. 
PN-EN 13318:2002   Podkłady betonowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia. 
EN-13329                  Podłogi z paneli laminowanych. 

   Odpowiednie aprobaty techniczne 
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BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA 
ŚCIAN BUDYNKÓW  

 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót – wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) ścian budynków 
związanych z realizacją zadania pn : 
"Dobudowa pomieszczeń klasowych do istniejącej szkoły podstawowej z oddziałami 
integracyjnymi" w Pławnicy 2 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, 
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do 
uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych 
systemów ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian 
(przegród) budynków nowobudowanych oraz istniejących, w ramach robót 
termomodernizacyjnych. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 
wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących 
wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów. 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne” 
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na budowie zestaw 
wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, 
minimum, z następujących składników: 
– zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 
– materiału do izolacji cieplnej, 
– jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa 
zawiera zbrojenie, 
– warstwy wykończeniowej systemu. 
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. 
Systemy BSO można podzielić ze względu na: 
– rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, wełna mineralna (zwykła, lamelowa), 



– sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne, 
– rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, 
krzemianowy, silikonowy), 
– stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, silnie 
rozprzestrzeniające. 
Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, 
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 
Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub › warstwę zbrojoną, celem regulacji 
(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik 
BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane 
parametry termoizolacyjne. 
Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 
Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, 
na przykład kołki rozporowe i profile. 
Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni 
materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na 
właściwości mechaniczne systemu. 
Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych 
włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie 
alkaliów. 
Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej 
wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki 
metalowe. 
Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny 
systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą 
zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje 
również  systemowi fakturę i barwę. 
Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne 
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do 
zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne ". 
1.6. Dokumentacja robót ociepleniowych 
Dokumentację robót ociepleniowych stanowią: 
– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), 
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), 
– dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 



wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych, 
– dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji 
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami). 
Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej 
i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych, opracowanych 
dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 
Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między innymi: 
– widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i profili dekoracyjnych, 
linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej złożonych  rozwinięcia 
poszczególnych elewacji, 
– rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku, 
– rzut dachu, zawierający rozmieszczenie rur spustowych, 
– rysunki detali architektonicznych – szczegółów połączeń ocieplenia powierzchni ścian ze 
stolarką, podokiennikami, okapem dachu, płytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi 
elementami elewacyjnymi. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST „Wymagania ogólne”  
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, albo 
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
– oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji. 
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań dla 
poszczególnych bezspoinowych systemów ociepleń. Należy je uwzględnić przy przygotowywaniu 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 
2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Środek gruntujący 
 – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór 
szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed 
klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem 
warstwy wykończeniowej. 
2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca  
– gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie 
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony 



włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od 
rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności 
wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy 
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm. 
2.2.3. Płyty termoizolacyjne: 
– płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 
80-036 Fasada) mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do 
wysokości 25 m powyżej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji 
włącznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane są, zależnie od rodzaju podłoża, 
wysokości budynku i położenia na ścianie – metodą klejenia, za pomocą łączników 
mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, 
przylga), poprawiające szczelność połączeń. Do elewacji boniowanych produkowane są 
gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane są na powierzchni zwykłych płyt. 
Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163, 
– płyty ze styropianu ekstrudowanego – ze względu na niższą w porównaniu ze styropianem 
ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym oddziaływaniu 
wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokołach budynków. Szczegółowe 
wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164, 
– płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych powierzchniach 
ścian budynków lub, w połączeniu ze styropianem, tylko na części powyzej 25 m ponad 
poziomem terenu. Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w każdym przypadku 
mocowania mechanicznego, z wełny lamelowej mogą być, zależnie od właściwości podłoża, 
tylko klejone. Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny mineralnej określa norma PN-EN 
13162, 
– inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych – szkło piankowe, pianka mineralna. 
2.2.4. Łączniki mechaniczne: 
– kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z 
tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, 
zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, 
– profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do 
mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 
2.2.5. Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt 
izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie 
warstwę zbrojoną. 
2.2.6. Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) 
o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie 
– zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych) suche 
zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, zgodnie z 
zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na 
zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia 
(1,5-6 mm) wykonywane są w róznych grubościach i fakturach powierzchni – typu baranek lub 
rowkowy („kornik”, żłobiony), 
– masy akrylowe (polimerowe) – oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) 
gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie 
wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w 
przypadku tynków mineralnych, 
– masy krzemianowe (silikatowe) – oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z dodatkiem 
żywicy akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w 
masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) 



wykonywane w różnych grubościach i fakturach powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy lub 
modelowany, 
– masy silikonowe – oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do 
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania 
farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków 
krzemianowych. 
2.2.8. Farby – farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane 
systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 
2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 
– profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 
ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków 
rozporowych, 
– narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i 
aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi 
(narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
– listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania 
styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 
– profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania 
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO, 
– taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do 
wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i 
innymi detalami elewacyjnymi, 
– pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami 
izolacji termicznej, 
– siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), 
do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym 
oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu), 
– siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura 
~50 g/m2) do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile), 
– profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, 
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane 
ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane, 
– podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, 
aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO. 
Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej 
elementów. 
2.3.Wariantowe stosowanie materiałów 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z 
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników 
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy. 
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są 
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich 
Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, 
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 
2.4.Warunki przyj ęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 



– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
2.5.Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4  
– Pakowanie, przechowywanie i transport). 
Podstawowe zasady przechowywania: 
– środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i 
działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
– materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach 
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
– izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 
– siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych 
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
 
3. SPRZĘT, MASZYNY I NARZ ĘDZIA 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt do wykonywania BSO 
3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 
3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane 
do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 
3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki 
(silosy, opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past, 
3.2.4. Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, 
kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy 
mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na 
materiały, 
3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki 
ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt 
(boniowanie), 
3.2.6. Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania 
otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 
3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do 
modelowania powierzchni, 
3.2.8. Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie 
itp. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 
4.2. Transport materiałów 
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów 
materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami 
eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 
Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. 



Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych 
w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki 
pianki poliuretanowej. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
5.2.Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 
– wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i 
prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w 
sposób nie powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych, 
– przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 
zagospodarowanie placu budowy, 
– wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 
– wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu 
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy 
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 
– wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki 
wewnętrzne i jastrychy, 
– wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 
5.3.Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, 
wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 
Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub 
występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie 
powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za 
pomocą rylca. 
Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub 
spryskiwacza. 
Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i 
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża 
(konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). 
Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. 
niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegółowej należy odwołać się do norm dotyczących 
rodzaju podłoża występującego na docieplanym obiekcie). 
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwi ć uzyskanie wyników, 
miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. 
Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim 
podłoży istniejących – zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W 
przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull off”, 
przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę 
odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego. 
Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian wykonanych w technologii 



wielkopłytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega 
wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej. 
5.4. Przygotowanie podłoża 
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 
– oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków 
antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki 
materiału podłoża, 
– usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą 
wyrównawczą), 
– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 
– w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i 
warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, 
metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i 
wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza, 
– wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 
– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
5.5.Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, brak 
opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie 
mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów 
atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany 
materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i 
obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu 
docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej. 
5.5.1. Gruntowanie podłoża 
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek 
gruntujący na całą jego powierzchnię. 
5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej 
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować 
wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych 
otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO – zakończeń lub styków z 
innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości 
podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – punktowa) lub 
pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować 
wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi 
płyty zaprawą. 
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu 
wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez 
ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku 
styropianu – pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji 
termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, 
nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane  
projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników 
zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 
szt./m2) – od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich 
kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 
5.5.3. Wykonanie detali elewacji 
W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników budynku i 



ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt 
izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i 
drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej 
(klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności 
ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna 
być całkowicie zakryta zaprawą. 
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 
5.5.6. Montaż elementów dekoracyjnych 
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 
5.5.7. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie 
wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie 
od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię 
obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją 
techniczną szczegółową (w SST naleŜy te wymagania opisać). Sposób wykonania tynku zależny 
jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. 
Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby – zależnie od wymagań projektu, 
systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na 
elewacjach południowych i zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o 
współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które 
będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 
6.2.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 
6.2.2. Ocena podłoża 
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. 
niniejszej ST. 
6.3. Badania w czasie robót 
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 
systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna 
jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 
6.3.1. Kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości 
(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni, 
6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, 
przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, 
czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń, 
6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków 
rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 
mm poza nią), 
6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia 
krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości 



powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie 
systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na 
połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm, 
6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu 
wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 
6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 
– tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 
– malowania – pod względem jednolitości i koloru. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 
dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoża, 
– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie 
dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 
potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte 
materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
6.4.2. Opis badań odbiorowych 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z 
zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 
5.5. niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy 
dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny 
i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania 
ścian” – wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie 
z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla tynków o fakturze 
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować 
wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. 
Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących 
granicach: 

Odchylenie powierzchni 
i krawędzi od kierunku 

 

Kategoria 
tynku 

 

Odchylenie 
powierzchni tynku 
od płaszczyzny i 
odchylenie 
krawędzi od linii 
prostej 

pionowego poziomego 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego 

w dokumentacji 

III nie większe niż 3 
mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na 
całej długości łaty 
kontrolnej 2 m 

 

nie większe niż 
2 mm na 1 m i 
ogółem nie 
więcej niż 4 
mm w 
pomieszczenia 
ch do 3,5 m 
wysokości oraz 
nie więcej niż 
6 mm w 

nie większe 
niż 
3 mm na 1 m i 
ogółem nie 
więcej niż 6 
mm na całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 

nie większe niż 
3 mm na 1 m 

 



pomieszczenia 
ch powyżej 3,5 
m wysokości 

 

(ściany, belki 
itp.) 

 

 
Obowiązują także wymagania: 
– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 
powinny być większe niż 7 mm, 
– dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być 
większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. Pokryta 
tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać 
jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych 
wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 
7.2.1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako 
iloczyn długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu 
cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 
7.2.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 
m2, doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w 
metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i 
szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z 
ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy 
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. 
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy 
przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. 
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i 
szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych 
etapów robót. 
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy 
powtórzyć. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 



8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
− instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót 
ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny 
wizualnej. 
Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie 
powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
− jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego 
ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i 
szczelności ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie 
zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. Protokół 
odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych 
z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 



Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach ociepleniowych. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
ociepleniowe uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
– ocenę i przygotowanie podłoża, 
– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 
– wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów 
elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 
– gruntowanie podłoża, 
– przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili mocujących, 
wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 
– szlifowanie powierzchni płyt, 
– mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych – zależnie od systemu i projektu 
robót ociepleniowych, 
– ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej, 
– wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 
– gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. 
elementów dekoracyjnych (profili), 
– wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, 
dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, 
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów 
siatki zbrojącej itp., 
– wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem 
połączeń w narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem powierzchni, 
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, 
malowaniem. 
– wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) – 
tynki, okładziny, ewent. malowanie, 
– usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych 
zanieczyszczeń, 
– uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i 
zgodnie z zaleceniami producenta, 



– likwidację stanowiska roboczego. 
Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty 
niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej 
płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań, koniecznych do 
wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt 9 
szczegółowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia (SST). 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.Normy 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej 
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. PN-ISO 3443-1:1994 
Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w 
zakresie wykonywania badania przy odbiorze. 
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. 
Wymagania i badania. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na 
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 
betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
– Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 
2003 roku z późniejszymi zmianami). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 
kwietnia 2004 r.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 
z późn. zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 
2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 



– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 z późn. zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 
109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.). 
– Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 
zespolonych systemów ocieplania ścian – Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 
2004 r. 
– Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków 
Warszawa 2002 r. 
– ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu 
jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
– ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny 
mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. – Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
– ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 
– ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 
2003 r. 
– ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. 
– ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji 
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 
– ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – Łączniki tworzywowe do 
mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, 
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r. 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, 
poz. 2011). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). 
– Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 
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                                    ROBOTY MALARSKIE 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót malarskich podczas realizacji zadania pn : 
"Dobudowa pomieszczeń klasowych do istniejącej szkoły podstawowej z oddziałami 
integracyjnymi" w Pławnicy 2 
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 następujących robót malarskich: 
- Malowanie konstrukcji stalowych,drewnianych 
- Malowanie tynków, betonów 
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 farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł. 
2.2. Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 
1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanie-
czyszczeń. 
2.3. Spoiwa bezwodne 
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i 
odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunat-
nej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewen-
tualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu 
naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy 
państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.4. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

wodę – do farb wapiennych,emulsyjnych i innych wodorozcieńczalnych 
terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 



inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 
powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z 
zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich 
stosowania. 

2.5. Farby budowlane gotowe 
2.5.1.  Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia 
przez ITB. 
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały 

do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 
Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały 
do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 
2.5.4. Wyroby epoksydowe 
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 
Lakier bitumiczno-epoksydowy 
2.5.5. Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 
 
Wymagania dla powłok: 

wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
grubość – 100-120 µm 
przyczepność do podłoża – 1 stopień, 
elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania 
od podłoża, 
twardość względna – min. 0,1, 
odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 
uszkodzenia powłoki 
odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęche-
rzenie powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 
stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
2.6. Środki gruntuj ące 
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 



 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
4. TRANSPORT 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoń-
czeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie 
może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powie-
trzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i 
urządzeń sanitarnych), 

całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
całkowitym ułożeniu posadzek, 
usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
5.1. Przygotowanie podłoży 
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z 
kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy 
poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
5.2. Gruntowanie. 
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 
powierzchni. 
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie 
farby podkładowe. 
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 
epoksydową. 
5.3. Wykonywania powłok malarskich 
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 
odprysków. 
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących 
i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach. 



 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
sprawdzenie wsiąkliwości, 
sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod ma-
lowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 
6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
6.2.3. Badania powinny obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór podłoża 
8.1.1.  Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić. 
8.2. Odbiór robót malarskich 
8.2.1.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, 
braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów 
pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania. 
8.2.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 



8.2.3.  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4.  Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
8.2.5.  Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 
drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
 
 
 
 
1.WSTĘP. 

1.1.Przedmiot i zakres robót. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dotyczących instalacji c.o. realizowanej w ramach zadania pn : 
"Dobudowa pomieszczeń klasowych do istniejącej szkoły podstawowej z oddziałami 
integracyjnymi" w Pławnicy 2 

1.2.Zakres robót objętych ST. 
W skład zadania wchodzi: 
– montaż wewnętrznej instalacji c.o., 

1.3.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”  
 

2.MATERIAŁY. 

2.1.Warunki ogólne stosowania materiałów. 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 
pkt. 2. 

2.2.Ruraż. 
Do wykonania instalacji ogrzewania grzejnikowego stosuje się rury miedziane twarde łączonych na 
lut miękki : 
– Ø 18 x 1,0 
– Ø 15 x 1,0 

2.3.Izolacja przewodów 
Wszystkie przewody rozprowadzające prowadzone pod stropem parteru izolować otuliną 
termoizolacyjną z pianki poliuretanowej w płaszczu ochronnym (koloru białego): dla Dz16÷Dz20 o 
grubości 20 mm, dla Dz25÷Dz40 o grubości 25mm. Pozostałe przewody prowadzone w bruzdach 
ściennych zaizolować otuliną termoizolacyjną z pianki polietylenowej przystosowanej do montażu 
podtynkowego: dla Dz16 mm o grubości 9mm dla Dz25÷Dn32 o grubości 13mm. 
Sposób wykonywania montażu oraz odbiory wykonać zgodnie z normą PN -85/B-02421. 

2.4.Elementy grzejne. 
W pomieszczeniach zastosowano grzejniki płytowe   z wbudowaną wkładką zaworową z zasilaniem 
dolnym. 
Grzejniki mocować do ściany nie niżej niż 10 cm od podłogi. Grzejniki wyposażone są w otwory na 
górze i na dole, umożliwiające ręczne odpowietrzenie i odwodnienie.  

2.5.Armatura. 
We wszystkich elementach grzejnych zastosowano zawory podwójne  kątowe do grzejników z 



dolnym zasilaniem . Połączenie rur przyłączeniowych na kształtki zaciskowe lub zaprasowywane   
Do wszystkich wkładek  termostatycznych zaprojektowano głowice termostatyczne wzmocnione 
umożliwiające blokowanie ustawionej wartości temperatury. 
Odpowietrzanie instalacji odbywać się będzie poprzez automatyczne odpowietrzniki proste 
zamontowane na końcówce pionu oraz poprzez ręczne odpowietrzniki zamontowane w każdym 
grzejniku.  

2.6.Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpieczać rury przed bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych (wysoka temperatura, promienie UV). Temperatura w miejscu składowania nie 
powinna przekraczać +30C, a odległość od grzejników i przedmiotów grzewczych nie powinna być 
mniejsza niż 1m. W przypadku składowania w kartonach (pudłach itp.) należy brać pod uwagę 
ciężar opakowań, aby składowany materiał nie uległ zniszczeniu przy bezpośrednim układaniu 
opakowań jedno na drugim. 
Niedopuszczalne jest składowanie grzejników na otwartej przestrzeni, nawet, gdy są zabezpieczone 
folią czy plandeką. 
Grzejniki oraz armaturę składować w podobnych warunkach jak rury. 
 

3.SPRZĘT. 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne” pkt. 3. 

3.2.Sprzęt stosowany. 
Potrzebny sprzęt do wykonania robót: 
– narzędzia do cięcia rur, 
– narzędzia do gięcia rur, 
– narzędzia do spawania, 
– zatyczka do prób ciśnieniowych, 
– wiertarka udarowa. 
 

4.TRANSPORT. 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 
w pkt. 4. 

4.2.Wybór środków transportu. 
Środkiem transportu sprzętów i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący 
transport w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie, samochody samowyładowcze do załadunku i 
transportu, ciężarowe dostawcze. 
 

5.WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” w pkt. 5. 

5.2.Warunki wykonania robót. 
Całość robót prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych – Instalacje sanitarne tom II” 

5.3.Montaż rurociągów. 
Prace przygotowawcze obejmują: 
– przygotowanie wszystkich przepustów (zgodnie z projektem instal. c.o.). Otwory te 
muszą być o 50mm większe niż element w nich osadzany, lub przeprowadzany (rura w izolacji), 



– wykonać wszystkie elementy wsporcze dla rurociągów. 
Przewody rozprowadzające prowadzić pod stropem parteru. Pozostałe przewody prowadzić 
podtynkowo a nowo projektowanych  ścianach wewn. piony prowadzić natynkowo i obudować 
płytami kartonowo-gipsowymi. Wsporniki i podwieszenia wykonywać z elementów 
ocynkowanych. Między rurę a obejmę stosować uszczelki gumową EPDM. Zabezpieczyć 
antykorozyjnie wszystkie elementy tego wymagające zgodnie z kartą zabezpieczenia dla 
rurociągów. 
Prace montażowe należy wykonywać w temperaturze powyżej 0 °C. Zamrożenie instalacji może 
spowodować zniszczenie złączek. 

5.4.Montaż grzejników. 
Grzejniki montować na zawieszeniach przytwierdzonych do ściany. Grzejniki montować nie niżej 
niż 10 cm od podłogi. Przed przystąpieniem do ich montażu należy sprawdzić ich stan techniczny 
po transporcie i magazynowaniu, stan przygotowania miejsca do ustawienia lub zawieszenia (stan 
posadzki i ściany). 
 
5.5.Montaż armatury. 
Przed montażem sprawdzić działanie armatury, jej szczelność na próby otwarcia i zamknięcia. 
Ustawić ją zgodnie z oznaczonym kierunkiem przepływu, tak by zapewnić dogodny do niej dostęp 
obsługi. Montaż armatury regulacyjnej należy wykonać ściśle wg instrukcji dostawcy. 
 

6.KONTROLA JAKO ŚCI 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części: „Warunki wykonania robót”, podanymi w 
Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2.Zakres kontroli i badań. 
– kontrola przejść przez ściany, 
– kontrola zamontowania grzejników, 
– kontrola przewodu. 

6.3.Płukanie i próba ciśnieniowa. 
Płukanie i próbę ciśnieniową należy wykonać wg PN-64/B-104000. 
Po wykonaniu montażu instalacji należy przeprowadzić płukanie całej instalacji dwukrotnie zimną 
wodą i wykonać próbę ciśnieniową wodną i próbę na gorąco. Woda użyta do płukania powinna być 
przefiltrowana (filtr siatkowy o wymiarze oczek siatki 50-80 µm). Próbę ciśnieniową instalacji 
przeprowadzić na ciśnienie 0,6 MPa. (wykonać przy otwartych zaworach termostatycznych i 
regulacyjnych ustawionych na najwyższą nastawę wstępną, pozbawionych głowic 
termostatycznych). Po wykonaniu z wynikiem pozytywnym próby ciśnieniowej należy wykonać 
regulację hydrauliczną poprzez ustawienie nastaw wstępnych na zaworach termostatycznych, 
(zgodnie z rysunkami). 
Próba ciśnieniowa nie może być wykonana przed płukaniem rurociągu. 
 

7.OBMIAR ROBOT. 
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robót podanymi w Specyfikacji 
Technicznej „Wymagania ogólne” w pkt. 7. Jednostką obmiaru jest ilość kompletów 
zamontowanych grzejników wraz z armaturą, ilość przejść przez ściany oraz sumaryczna długość 
zamontowanych rur. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami 
umowy. 
 

8.ODBIÓR ROBÓT. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w Specyfikacji Technicznej 



„Wymagania ogólne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne.  
Płaci się za ustalona w projekcie budowlanym ilość zamontowanych grzejników z kompletem 
rurarzu zaworów i wykonaniem robot uzupełniających.   
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
o Instrukcje techniczne producenta  
o Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych cz. II „ Instalacje sanitarne i 
przemysło-we” – rozdział 10.  
o „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydane przez 
Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Gazowej; Warszawa 1996  
o BN-77/8864-51 Centralne ogrzewanie. Grzejniki płytowe stalowe  
o PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wy-
magania i badania techniczne przy odbiorze  
o PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody.  
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            INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ĘTRZNE  
 
 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z instalacją elektryczną podczas realizacji zadania pn : 
"Dobudowa pomieszczeń klasowych do istniejącej szkoły podstawowej z oddziałami 
integracyjnymi" w Pławnicy 2 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 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 instalacji elektrycznych w budynku. 
Zakres robót obejmuje: 

instalacje elektryczne oświetleniowe 
instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych 
instalacje elektryczne siłowe 
instalacje sterowania wentylacją 
montaż tablicy rozdzielczej budynku, głównej oraz tablic lokalnych 
montaż złącza kablowego 
instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych 
instalację piorunochronną 
demontaż instalacji elektrycznych 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i 
przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową. 
Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania 
instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do 
wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie 
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian 
uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inżynierem. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Tablica rozdzielcza 
główna oraz tablice lokalne z wyposażeniem projektowanym indywidualnie wg dyspozycji 
podanych w dokumentacji projektowej. 
2.2.  Złącze kablowe  
lub tablica przyłączająca w obudowie metalowej lub z tworzywa sztucznego o prądzie do 200 A, 



jedno-, dwu- lub trzyodpływowe, z układem samoczynnego załączania rezerwy (SZR) lub bez 
układu SZR. 
2.3.  Przewód instalacyjny 
o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 450/750 V z żyłami miedzianymi o 
przekroju do 2,5 mm2 i ilości żył 3÷5 wg PN-87/E-90056. 
2.4.  Przewód z żyłą miedzianą,  
jednodrutową o przekroju do 2,5 mm2na napięcie znamionowe 250 V o izolacji polwinitowej 
według PN-87/E-90054. 
2.5.  Oprawy fluorescencyjne 
1×40 W, 2× 40 W, 4×20 W (do wnętrz) – nasufitowe wyposażone, lub nie, we własny układ 
zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 2 h. 
2.6.  Oprawy fluorescencyjne 
1×40 W, 2×40 W (bryzgoodporne) wyposażone we własny układ zasilania awaryjnego jak w p.2.5. 
2.7. Oprawy fluorescencyjne  
2×40 W, 4×20 W do wnętrz, przeznaczone do wbudowania w sufity podwieszane wyposażone we 
własny układ zasilania awaryjnego jak w p. 2.5. 
2.8. Oprawy do żarówek 60 W i 100 W (bryzgoodporne), plafoniery do 60 W (ewakuacyjne) i 
oprawy do świetlówek kompaktowych. 
2.9. Obudowy z przyciskami sterowniczymi i stycznikami 
do mocowania na cegle lub betonie. 
2.10.Odgałęźniki instalacyjne  
w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2, 380 V (do instalacji szczelnych). 
2.11. Puszki instalacyjne z tworzywa   
końcowe o średnicy 60 mm i rozgałęźne o średnicy 80 mm. 
2.12. Gniazda wtyczkowe   
podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V. 
2.13.  Gniazda wtyczkowe  
natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A, 250 V. 
2.14.  Łączniki i przełączniki jednobiegunowe   
6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem. 
2.15.  Łączniki jednobiegunowe   
6 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub betonie. 
2.16.  Gniazda wtyczkowe  
16 A, 500 V, 3-fazowe, pięciostykowe do mocowania na cegle lub betonie. 
2.17.  Rury winidurowe instalacyjne o średnicy do 20 mm. 
2.18.  Drut stalowy ocynkowany  
 ośrednicy 6 mm. 
2.19.  Płaskownik   
stalowy, ocynkowany 30×4 mm. 
2.20.Grzejniki elektryczne 
 konwektorowe, kumulacyjne na napięcie 230 V 50 Hz o mocy wg dokumentacji projektowej. 
2.21.  Złącza kontrolne instalacji piorunochronnej 
(1) Odbiór materiałów na budowie 

Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody należy 
dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, 
protokołami odbioru technicznego. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności 
i zgodności z danymi wytwórcy. 

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ 
na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać 
badaniom określonym przez dozór techniczny robót. 

(2) Składowanie materiałów na budowie 



Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w 
warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się 
właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub 
fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych 
właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 

 
3. SPRZĘT 
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

- samochód dostawczy do 0,9 t, 
- spawarka transformatorowa do 500 A. 

 
4. TRANSPORT 
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone 
w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji  
projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty instalacyjne. 
5.2. Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 
urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i  dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 
remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz 
sam rodzaj instalacji. 
5.4. Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą 
być chronione przed uszkodzeniami. 

- przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 
- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być 

wykonywane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, 
- obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 
uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw 
sztucznych, korytka blaszane itp. 

5.5. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzenie. 
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na 
podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do 
podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla 
opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek 
rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków 
rozporowych z tworzywa sztucznego. 
Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 
świecznikowych. 



5.6. Podejście do odbiorników 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, 
zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. 
Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad 
podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 
Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej 
oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub 
korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w 
zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 
wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a 
także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 
5.7. Układanie przewodów 
5.7.1. Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach 

- Układanie rur 
Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłożu. 
Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej 
technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy 
wykonywać przez: 

– wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, 
– wkręcanie nagwintowanych końców rur, 
– wkręcanie nagrzanych końców rur. 

Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 
wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 
Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwi ć odprowadzenie 
wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie 
przewodami. 

- wciąganie przewodów 
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego 
rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 
Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno 
do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów 
wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 
5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach 
W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 

– w wykonaniu zwykłym, 
– w wykonaniu szczelnym. 

Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 
• bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych, 
• na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych, 
• pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym, 
• na korytkach prefabrykowanych metalowych, 
• w listwach PCW. 

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy: 
przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica 
dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej 
przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą 
odpowiednich uszczelniaczy. 

e) Układanie przewodów na uchwytach 
Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. Odległości od 



uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. 
Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze względów estetycznych 
były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu do którego 
dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy uchwytami nie były 
widoczne. 

f) Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: 
• ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W 

przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie 
odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. 

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz 
aparatach za pomocą dławików. 
Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy 
zewnętrznej przewodu lub kabla. 
Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień. 

g) Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie: 
– zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie 

korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz z 
założeniem pokryw. 

h) Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie: 
– zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych 

przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy z 
założeniem pokrywy. 

5.8.  Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i 
osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku 
gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich 
podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić 
z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i 
liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe 
zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły 
przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 
W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy 
cyny. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 
5.9.  Przyłączanie odbiorników 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i 
mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji 
odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach 
sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i 
kablami. 
Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub 
przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 

– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
– przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 



– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach 
elastycznych. 

5.10.  Montaż tablicy rozdzielczej i złącza kablowego 
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 
dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w 
dokumentacji. 
Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją 
wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. 
Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji 
wsporczych zamocowanych w podłożu. 
Po zamontowaniu urządzenia należy: 

– zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 
opakowaniach, 

– dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 
mechanicznych, 

– założyć osłony zdjęte w czasie montażu 
– podłączyć obwody zewnętrzne 
– podłączyć przewody ochronne 

5.11.  Montaż sztucznych zwodów piorunowych na budynku 
– Zwody poziome 

Sztuczne zwody piorunochronne należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników. 
Wymiary poprzeczne powinny być zgodne z normą. Zwody poziome należy instalować co najmniej 
2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno zapalnych oraz 40 cm przy 
pokryciach łatwo zapalnych. 

– Przewody odprowadzające 
Przewody odprowadzające powinny być układane na zewnętrznych ścianach budynku na 
wspornikach i uchwytach. Odległość od ścian budynku powinna być taka sama jak przy zwodach 
poziomych. 
Przewody odprowadzające powinny być prowadzone po najkrótszej trasie pomiędzy zwodem, a 
przewodem uziemiającym. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi 
należy wykonać przy pomocy złączy probierczych. 

– Uziomy 
Uziomy sztuczne należy wykonywać jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe. 
Uziomów tych nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nie przewodzącymi. Do uziomu 
należy połączyć wszystkie pobliskie podziemne urządzenia metalowe. 
5.12. Próby montażowe 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 
Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 

– pomiar rezystancji izolacji instalacji 
– pomiar rezystancji izolacji odbiorników 
– pomiary impedancji pętli zwarciowych 
– pomiary rezystancji uziemień 

5.13. Demontaż instalacji elektrycznych 
W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb należy wykonać demontaż 
instalacji wraz z osprzętem. 
Po zdemontowanych instalacjach i osprzęcie należy odtworzyć ubytki tynków. 
 
6. KONTROLA  JAKO ŚCI ROBÓT 
(1)   Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisów 
[6]. 
(2)   Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 
podlegać: 



- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
- właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd 
- załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem 
- wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 
 
7. OBMIAR  ROBÓT 
Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. 
Jednostką obmiarową jest komplet robót. 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.2. Odbiory częściowe 
8.3. Odbiory końcowe 
8.4. Odbiory ostateczne 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania 
na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 
[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania 
na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 
[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 
termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 
[4] PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 
Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 
[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
[6] Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. 
  
  
 



 


