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I. ROBOTY OGÓLNO-BUDOWLANE

ST 01.01 - WYMAGANIA OGÓLNE 
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKÓW

(CPV 45210000-2)

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 00.01 „Wymagania ogólne" zawiera informacje 
oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach 
zadania „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego”.,  poprzez:

 Drobne roboty wyburzeniowe
 wyburzenie istniejącej studni,
 termomodernizację,
 wykonanie obróbek blacharskich,
 wykonanie konstrukcji stalowych,
 prace dekarsko-blacharskie,
 wykonanie elewacji,
 roboty brukarskie,
 wymianę oświetlenia

1.2. Stosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej
1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikację Techniczną, jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy odczytywać i 
rozumieć (zgodnie z Rozporządzeniem 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. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory 
wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót (w zakresie sposobu 
wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych, oraz oceny prawidłowości ich 
wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogólnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót dla kubaturowych obiektów użyteczności publicznej ma charakter doprecyzowujący pojęcia i relacje 
pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadającej oczekiwaniom Zamawiającego, dobrej 
jakościowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie określonym w punkcie 1.1. i nie stanowi 
szczegółowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszących jego realizacji.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad 
wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejności 
poczynając od najważniejszego kryterium:
1) Dokumentacja Projektowa.

2) Aktualne w dacie wykonywania robót normy polskie i zagraniczne, których stosowanie poprzez 
przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych specyfikacjach 
technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formułuje kryteriów 
jakościowych ostrzejszych niż te normy.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo Arkady, 
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywołanych w Dokumentacji Projektowej albo nieujętych 
zarówno w Dokumentacji Projektowej jak w normach aktualnych - przywołanych w niniejszej 
specyfikacji, o ile nie stoją one w sprzeczności z Dokumentacją Projektów i normami aktualnymi 
przywołanymi w ST.
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4)   Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności, jakie mogą 
zachodzić pomiędzy normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiędzy 
Warunkami technicznymi, o których mowa wyżej, normami i/lub elementami Dokumentacji 
Projektowej powinny być wyjaśniane przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed 
przystąpieniem do Robót. Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości
w powyższych względach obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót.

1.2.2. Zakres kompetencji wynikający ze stosowania Specyfikacji Technicznej
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszące się do konieczności zakresu wykonania danych Robót należy 
traktować, jako obowiązujące dla Umowy, jeżeli nie stanowi one inaczej niż zapisy zawarte w Umowie.
Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy należy traktować w następującej
kolejności pierwszeństwa dokumentów:

1) Umowa.
2) Dokumentacja Projektowa.
3) Specyfikacja Techniczna.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
1.3.1. Zakres robót do wykonania
Zakres robót wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót wg poniższego spisu:

lp. nr nazwa robót
1 ST 01.00 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKÓW
2 ST 01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE I 

DEMONTAŻOWE
3 ST 01.02 ELEWACJA METODĄ BSO
4 ST 01.04 ROBOTY BLACHARSKIE
5 ST 01.05 RUSZTOWANIA
6 ST 01.06 KŁADZENIE GLAZURY
7 ST. 01.07 KONSTRUKCJE STALOWE
8 ST. 01.08 PRACE BRUKARSKIE
9 ST. 01.09 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ŻELBETOW E I  

BETONOWE
10 ST. 01.10 PLATFORMA DŹWIGOWA
11 ST. 01.12 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
16 ST 02.01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Jeżeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbędność wykonania robót nie wymienionych w powyższych 
ST to Wykonawca jest zobowiązany je wykonać w ramach Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru 
tych Robót ustalić na podstawie zapisów niniejszej ST.
1.4. Określenia podstawowe
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1. Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierająca Umowę 
z Wykonawcą zlecając mu wykonanie Robót Budowlanych.
1.4.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizuj ca Roboty zlecone przez Zamawiającego 
na warunkach Umowy.
1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego, działająca w jego imieniu 
w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji 
Robót Budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami 
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków Umowy.
1.4.5. Inżynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego 
interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji Robót Budowlanych z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.
1.4.6. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
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1.4.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako podwykonawca części 
Robót Budowlanych oraz jej następcy prawni albo każda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w 
Ofercie, z którą Wykonawca zawarł umowę o wykonanie części Robót oraz jej następcy prawni.
1.4.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił bezpośrednio wykonanie 
robót na Terenie Budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne 
jednostki prawnie działające na Terenie Budowy.
1.4.9. Roboty - zarówno Roboty Budowlane, Roboty Uzupełniające jak i Roboty Poprawkowe, stosownie 
do okoliczności.
1.4.10. Roboty Budowlane - zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia 
prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym również dostarczenia pracowników, 
Materiałów, Sprzętu i Urządzeń.
1.4.11. Roboty Uzupełniające - oznaczają wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub 
wymagane do wykonania i wykończenia Robót Budowlanych.
1.4.12. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunięcia usterek zgłoszonych przez Inspektora 
Nadzoru w trakcie wykonywania Robót Budowlanych bądź w trakcie Odbioru.
1.4.13. Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są Roboty Budowlane, wraz z przestrzeni 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.
1.4.14. Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, 
konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Robót Budowlanych.
1.4.15. Urządzenia - aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót 
Budowlanych.
1.4.16. Urządzenia Tymczasowe - wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na 
Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robót Budowlanych oraz usunięcia wad, a przewidziane do 
usunięcia po zakończeniu Robót.
1.4.17. Materiały - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) niezbędne do wykonania Robót, 
zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru.
1.4.18. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - Warunki określone w trybie 
postępowania o udzieleniu Zamówienia, na podstawie, których Wykonawca przystąpił do udzielenia 
Zamówienia oraz na podstawie, których została wyłoniona najkorzystniejsza Oferta.
1.4.19. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle określonej 
formie, na wykonanie Robót Budowlanych oraz usunięcie wad zgodnie z warunkami określonymi w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
1.4.20. Przedmiar Robót - dokument zawierający podzielone na pozycje czynności, jakie mają zostać 
wykonane zgodnie z Umową, wskazujące ilość każdej pozycji.
1.4.21. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawcę kompletny Przedmiar Robót.
1.4.22. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.
1.4.23. Cena Ryczałtowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie 
części lub całości Robót.
1.4.24. Stawki i Narzuty - wartości podane przez Wykonawcę w Ofercie, określające ceny czynników 
produkcji (robocizny, materiałów i pracy sprzętu) oraz wskaźniki kosztów pośrednich, kosztów zakupu i 
zysku, zastosowane przez Wykonawcę przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.
1.4.25. Umowa/Kontrakt - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na piśmie, 
o wykonanie określonych w jej treści Robót Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodnioną Cenę 
Umowną wraz z innymi dokumentami, które zostały przywołane lub załączone do Umowy, stanowiąc jej 
integralny składnik.
1.4.26. Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako wynagrodzenie należne 
Wykonawcy za wykonanie Robót Budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.
1.4.27. Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy.
1.4.28. Termin Wykonania - czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części 
Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego, liczony od Daty Rozpoczęcia do Daty 
Zakończenia.
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1.4.29. Data Rozpoczęcia - data określona w Umowie, od której Wykonawca może rozpocząć Roboty 
Budowlane.
1.4.30. Data Zakończenia - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma zakończyć całość lub 
część Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego.
1.4.31. Dokumentacja Projektowa - zbiór wszystkich zeszytów Projektu Budowlanego i Projektu 
Wykonawczego opisujących niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji.
1.4.32. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami 
wprowadzonymi w czasie realizacji Robót., w tym dokumentacja geodezyjna.
1.4.33. Rysunki - rysunki Robót zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i 
zmienione wydane przez Zamawiającego zgodnie z Umową.
1.4.34. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót /Specyfikacja Techniczna/ ST - oznacza
dokument zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, 
odbioru, obmiaru i płatności za Roboty.
1.4.35. Wada - jakakolwiek część Robót Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.
1.4.36. Zmiana - każde odstępstwo w wykonaniu Robót Budowlanych, przekazane Wykonawcy na piśmie 
przez Inspektora Nadzoru.
1.4.37. Dziennik Budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót, wydawany odpłatnie przez organ, który wydał decyzję o 
pozwoleniu na budowę.
1.4.38. Odbiór zarówno Odbiór Częściowy, Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, Odbiór 
Końcowy jak i Odbiór Pogwarancyjny stosownie do okoliczności.
1.4.39. Odbiór Częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części Robót, zgodnie z 
postanowieniami Umowy, dla których w Umowie została przewidziana odrębna Data Zakończenia.
1.4.40. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 
Robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegaj zakryciu.
1.4.41. Odbiór Końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Robót Budowlanych zgodnie
z postanowieniami Umowy.
1.4.42. Odbiór Pogwarancyjny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
Wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
1.4.43. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniałymi w 
czasie realizacji Robót Budowlanych, wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, 
geodezyjną inwentaryzacją Robót oraz zestawienie ilości wykonanych Robót; stanowiące podstawę do ich 
oceny i Odbioru Końcowego.
1.4.44. Rozjemca - osoba mianowana wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę do rozstrzygnięcia 
sporów na drodze polubownej a powstających na tle realizacji Umowy.
1.4.45. Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niedające się przewidzieć, którego skutkom nie można było 
zapobiec, nawet poprzez dołożenie najwyższej staranności.
1.4.46. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzając jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych.
1.4.47. Odpowiednia Zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju Robót Budowlanych.
1.4.48. Deklaracja Zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez 
Polska lub Europejską jednostkę certyfikująca, upoważnioną do ich wydawania zgodnie z Rozporządzeniem 
wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, 
proces lub usługa s zgodne z określoną norm lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.
1.4.49. Certyfikat Zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa s 
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zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych
do obrotu i stosowania.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich części Terenu 
Budowy i użytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi 
oraz przekaże:
a) obszar placu budowy;

b)  dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej 
c) dwa komplety Specyfikacji Technicznych.
Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
obiektów placu budowy;
1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
a) Dokumentacja Projektowa składa się z:
- Projektu Budowlanego,
- Przedmiaru Robót,
- Kosztorysu,
- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.
b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę
Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej 
całości wykonanych Robót.
1.5.3 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi
Podstawą wykonania Robót będzie Projekt budowlany.
Roboty będą prowadzone zgodnie z zakresem określonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowi część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 
interpretacji tych dokumentów. Dokonanie zmian i poprawek musi być akceptowane przez Projektanta, o ile 
dotyczy Dokumentacji Projektowej.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać Odpowiedni Zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub 
Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót 
poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i Odbioru Końcowego Robót, 
a w szczególności:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową 
i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych.

b) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa Robót.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza Terenem Budowy nie podlega odrębnej zapłacie
i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną.
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1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.
W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:

a) miejsca na bazy / składowiska – nie dotyczy, wszystkie materiały budowlane dostarczać na bieżąco 
do pomieszczeń objętych pracami budowlanymi (Teren Budowy),

b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
- zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pyłów, paliw, olejów, chemikalii oraz innych szkodliwych 

substancji,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,
- możliwością powstania pożaru.
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów  wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały Aprobatę Techniczną, wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania.
1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności 
powinien nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy.
1.5.9 Zajęcie pasa drogowego
Nie dotyczy.
1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywa pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej.
1.5.11 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca powinien wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien zostać 
sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 i zawierać takie informacje jak:
a) stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy,
b) stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej,
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c) plan działania w przypadku nagłych wypadków,
d) plan działania w związku z organizacją ruchu,
e) działania przeciwpożarowe,
f) działania podjęte w celu przestrzegania przepisów bhp,
g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porządku,

i) inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót.
1.5.12 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia Robót. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu 
Odbioru Końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu Odbioru Końcowego. Jeśli Wykonawca 
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli 
został powołany) powinien rozpocząć utrzymanie nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.13 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca jest zobowiązany 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 Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
1.5.14 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane 
strony o Dacie Rozpoczęcia Robót oraz o Dacie Zakończenia.
Z chwil przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem nieruchomości, którego teren 
został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej.

2. MATERIAŁY
2.1 Dopuszczenia stosowania materiałów
Przy wykonywaniu Robót Budowlanych należy, zgodnie z Ustawą wymienioną w punkcie 10.2., stosować 
wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są wyroby 
właściwie oznaczone, zgodnie z Ustawą wymienioną w punkcie 10.2.8:

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG), dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną 
do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją
techniczną państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
Deklarację Zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem 
potwierdzającym zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a więc upoważniającym do
znaku CE, jest Deklaracja Zgodności, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej 
procedury oceniającej. Wyrób budowlany ze znakiem CE może być od 1 maja 2004 r. swobodnie 
wprowadzany na rynek Polski i innych krajów członkowskich Unii Europejskie, zgodnie 
z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7.

b) Wyroby budowlane dla których wydano Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa, wykazujący, 
że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu 
do wyrobów podlegających tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodności na znak bezpieczeństwa B są 
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dokumentami wskazującymi, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone 
w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz
właściwych przepisach  i dokumentach technicznych.  Certyfikat B jest wydawany przez Polskie 
Centrum Badań i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym 
w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.

2.2 Jakość stosowanych materiałów
Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty 
laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu Robót i być zawsze dostępne 
do wglądu dla Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany).
Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany) może dopuścić do użycia materiały 
posiadające:

a) Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa B wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, Deklaracje Zgodności lub Certyfikat Zgodności:

-     z Polską Normą ,
- z Aprobatą Techniczną , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.
b) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
2.3 Stosowanie materiałów innych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST
WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW PRZYWOŁANE W DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SŁUŻĄ OKREŚLENIU POŻĄDANEGO TANDARDU 
WYKONANIA I OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW TECHNICZNYCH ORAZ SPEŁNIENIU 
POŻĄDANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGAŃ ESTETYCZNYCH ZAŁOŻONYCH 
W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (wykorzystujące produkty innych producentów) pod warunkiem:
a) spełnienia minimum tych samych właściwości technicznych i estetycznych.

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) 
zwłaszcza co do elementów wykończenia, kolorystyki oraz doboru materiałów, gdzie każdorazowo 
dla zamiennego rozwiązania wymagana jest zgoda Projektanta.

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem za nie.
Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości podstawowych 
materiałów takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodności i Deklaracje Zgodności.
W przypadku kwestionowania rzetelności materiałów przedstawionych przez Wykonawcę lub 
przedstawionych przez niego świadectw jakości, Zamawiający (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został 
powołany) ma prawo do zlecenia dowolnej, niezależnej jednostce, wykonanie badań sprawdzających.
Jeżeli jednostka sprawdzająca badania potwierdzi w/w zastrzeżenia, wówczas koszt tych badań obciąża 
Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub wykonane Roboty będzie się uważać za nieprzyjęte.
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów
Nie dotyczy. Wszystkie materiały budowlane dostarczać na bieżąco do pomieszczeń objętych pracami 
budowlanymi (Teren Budowy),
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3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z Ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST i Programie 
Robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany). 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Zamawiającego.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został 
powołany) w terminie przewidzianym w Umowie.
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 Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, 
zostaną przez Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone 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 będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, 
jeżeli został powołany), w terminie przewidzianym w Umowie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 
powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową , oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacja Projektową , wymaganiami ST oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na sformułowaniach zawartych w Umowie, 
Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywanie nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca.
5.2. Program robót
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robót, kolejność Robót oraz sposoby realizacji powinny 
zapewnić wykonanie Robót w określonym terminie.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy zgodny z Umową. 
5.3 Wykonanie urządzenia Terenu Budowy
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Nie dotyczy.
5.4 Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia
Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające bioz nie są wymagane.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady ogólne
6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy 
Prawo Budowlane. 
6.1.2. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – nie dotyczy.
6.1.3. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiązań 
technologicznych i innych należy przestrzegać następujących postanowień. Dokumentacja dostarczona 
przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie może być używana lub udostępniana osobom trzecim bez
zgody Zamawiającego. Wprowadzanie chronionych rozwiązań technologicznych, zastrzeżone jest jako 
dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych 
rozwiązań, na które Zamawiający uzyskał zgodę dla konkretnego obiektu, stanowiłoby naruszenie takich 
praw autorskich. Projektant (Autor) może dochodzić roszczeń w stosunku do osób trzecich korzystających 
z tych dóbr. Jeżeli w zastosowanym rozwiązaniu zastrzeżono zachowanie tajemnicy zawodowej, to każde 
naruszenie tych zastrzeżeń spowodować może dochodzenie z tego tytułu roszczeń na drodze postępowania
sądowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawcę do realizacji rozwiązań 
chronionych patentami i prawami ochronnymi wymagać będzie udokumentowanej zgody Projektanta 
(autora) na korzystanie z takich rozwiązań.
6.1.4 Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów budowlanych 
odpowiedzialne są za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywołanymi niniejszą Specyfikacją 
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej 
właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie 
przy wykonywaniu Robót niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrożone jest karami jeżeli 
realizacja Robót Budowlanych prowadzona będzie w sposób rażący przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 
Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia określone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, 
„odpowiedzialności karnej podlegać będzie ten, kto wykonywać będzie Roboty Budowlane w sposób 
odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowę bądź istotnie
odbiegający od zatwierdzonego Projektu Budowlanego”.
6.1.5 Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany, nie może wydawać poleceń wykonywania Robót 
Budowlanych w sposób niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.
6.1.6 Za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych w trakcie budowy uważać się będzie odstępstwo 
od zatwierdzonego Projektu budowlanego. 
6.2 Program zapewnienia jakości (PZJ)
Nie dotyczy.
6.3 Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
6.4 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które spełniają kryteria określone 
w punkcie 2 niniejszej ST.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.
6.5 Dokumenty budowy
6.5.1 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy nie jest wymaganym  dokumentem.
6.5.2 Księga Obmiaru
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Nie dotyczy.
6.5.3 Dokumenty potwierdzające stosowanie materiałów
Deklaracje zgodności lub Certyfikaty Zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie 
Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do Odbioru Robót. Powinny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora Nadzoru.
6.5.4 Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiałów, 
lokalizacji i wielkości Robót.
Zmiany te należy rejestrować w Dokumentacji Projektowej, która zostanie dostarczona w tym celu. Po 
zakończeniu Robót dokumentacja ta zostanie przedłożona Zamawiającemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jeżeli
został powołany) jako Dokumentacja Powykonawcza.
6.5.5 Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, następujące 
dokumenty:

a) protokoły  przekazania Terenu Budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
c) protokoły Odbioru Robót,
d) protokoły z narad i ustaleń,
e) korespondencję na budowie.

6.5.6 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą przechowywane  na Terenie  Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 
i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca 
w uzgodnieniu z Zamawiającym (lub Inspektorem Nadzoru, jeżeli został powołany)u. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do Księgi Obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie.
Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę.
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany).
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.
7.3 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed Częściowym lub Końcowym Odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu 
przeprowadza się w czasie wykonywania Robót, przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny.

8. ODBIÓR ROBÓT
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8.1 Rodzaje Odbiorów Robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym rodzajom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu,
2) Odbiór Urządzeń (przed ich wbudowaniem),
3) Odbiór Końcowy,
4) Odbiór Pogwarancyjny.

8.1.1 Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jeżeli został 
powołany) do odbioru wszystkie roboty zanikające. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu 
polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli 
został powołany).
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli został 
powołany) w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST 
i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Robót jest protokół sporządzony przez Zamawiającego 
(lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) w obecności Wykonawcy.
8.1.2 Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem
Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu następujących czynności:
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia odpowiadają zamówieniu,

b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia posiadają karty gwarancyjne oraz niezbędne certyfikaty,
c) oceny, czy urządzenia nie posiadają widocznych uszkodzeń.

Odbioru dokonuje Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany).
Gotowość danego Urządzenia do montażu i odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiającemu 
(lub Inspektorowi Nadzoru, jeżeli został powołany). Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie.
Jakość i zgodność Urządzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Zamawiający (lub Inspektor 
Nadzoru, jeżeli został powołany) na podstawie w/w dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru urządzenia jest protokół sporządzony przez 
Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) w obecności Wykonawcy.
8.1.4. Odbiór Końcowy
Odbiór Końcowy przeprowadzany jest dla całości Robót Budowlanych. Przy Odbiorze Końcowym 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

a) Dokumentację Projektową Powykonawczą – zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym wg pkt. 1.5.2.b
b) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
c) Specyfikacje Techniczne,
d) Receptury i ustalenia technologiczne,

e) Certyfikaty Zgodności i/lub Deklaracje Zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ,
f) Wyniki badań i protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST
g) Dokumenty potwierdzające dokonanie Odbiorów Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, o ile 

takie Odbiory występowały,
h) Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Poprawkowych, oraz robót wynikających z uwag 

i zaleceń Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) w trakcie budowy, o ile 
takie roboty występowały,

i) Odbiór Końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i ST, 
użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami 
i przepisami obowiązującymi przy realizacji Robót. Odbiór Końcowy polega na finalnej ocenie 
rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
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Zakończenie Robót oraz gotowość do Odbioru Końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
zgłoszeniem Zamawiającemu, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru,
jeżeli taki został powołany. Odbiór Końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) zakończenia Robót 
i przyjęcia dokumentów, o których mowa powyżej.
Odbioru Końcowego Robót dokona Zamawiający. Zamawiający odbierając Roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku 
gotowości Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, że jakość wykonywanych Robót znacznie odbiega 
od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST, Zamawiający może przerwać czynności odbioru i ustalić 
nowy termin Odbioru Końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość wykonywanych Robót nieznacznie odbiega 
od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Zamawiający może dokonać potrąceń wartości Robót,
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie.
Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Końcowego Robót jest protokół sporządzony przez 
Zamawiającego w obecności Wykonawcy.
8.1.5. Odbiór Pogwarancyjny
Odbiór Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim  miesiącu ważności gwarancji. Odbiór 
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych gwarancją oraz 
sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceń Zamawiającego względnie użytkownika obiektu co do zgłoszonych   
uwag dotyczących funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. Odbiór Pogwarancyjny nastąpi 
w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego Robót dokona Zamawiający zapoznając się 
z wykonaniem zaleceń Odbioru Końcowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznając się z uwagami 
Zamawiającego względnie użytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporządzony 
zostanie protokół, w którym Zamawiający dokona oceny prawidłowości wykonania Robót wpływających na 
funkcjonowanie obiektu. Jeżeli nie zostaną wskazane Wady dotyczące wykonania Robót wpływające na 
funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawę, przy uwzględnieniu postanowień Umowy, do zwolnienia   
przez Zamawiającego Wykonawcy z zobowiązań gwarancyjnych wynikających z Umowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie
postanowiono inaczej, podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę. Do 
obmierzonych ilości zastosowanie będą miały Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczałtowo zastosowanie będzie 
miała Cena Ryczałtowa podana przez Wykonawcę w danej pozycji.
Cena Jednostkowa lub Cena Ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na wykonanie danej pozycji, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczałtowe będą obejmować w szczególności:
a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na Teren Budowy,

c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy 
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium (w tym m.in. koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, 
usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej
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Koszt dostosowania się do wymagań Umowy w tym wymagań zawartych w Specyfikacji Technicznej 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchią dokumentów określoną 
w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie wyszczególnione w Przedmiarze Robót.
Cena Jednostkowa i Cena Ryczałtowa musi uwzględniać między innymi następujące koszty związane 
z prowadzeniem Robót:
a) koszt wywozu odpadów i koszt utylizacji
0 ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczałtowa podana przez Wykonawcę 
za daną pozycję w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania przez niego 
dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót. W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:

a) dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (oświetlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla
Terenu Budowy,

b) eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających,
c) demontaż zamontowanych Urządzeń Tymczasowych,
d) prace porządkowe

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Wymagania ogólne
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną ich część i należy je czytać łącznie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one występowały. Przyjmuje się, iż Wykonawca 
jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.
Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek 
następują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii 
Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami 
obowiązującymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu Robót 
oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi 
w Specyfikacjach Technicznych.
10.2. Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w Polsce 
dotyczących przedsięwzięcia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888,
Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo 
budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

2) 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. 2004 nr 202 poz. 2072).

3) 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. 2003 nr 120
poz. 1126).

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

5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 
1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 
nr 198 poz. 2041).
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7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spe niać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 
poz. 2011).

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).
9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 

oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).
10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu

i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z późniejszymi zmianami 
(Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy -Prawo 
budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

11)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 z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) 
oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 
2042).

12)Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).

13)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

14)Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

ST 01.01 -  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE
I DEMONTAŻOWE
(CPV 45111300-1)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie prowadzenia prac
przygotowawczych, rozbiórkowych i demontażowych w istniejącym obiekcie budowlanym.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszą  Specyfikację  Techniczną  jako  część  dokumentów  przetargowych  i  kontraktowych,  należy
odczytywać  i  rozumieć  w  odniesieniu  do  wykonania  Robót  opisanych  w  punkcie  1.1,  które  zostaną
zrealizowane  w  ramach  zadania „Przebudowa  i  zmiana  sposobu  użytkowania  budynku  byłej  szkoły
podstawowej  na świetlicę wiejską wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, zagospodarowaniem
terenu,  budową:  zatoki  postojowej,  wiaty  grillowej,  zbiornika  na  nieczystości  ciekłe,  ogrodzenia,  oraz
rozbiórką istniejącej studni”.  Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
przygotowawczych, rozbiórkowych, demontażowych i wyburzeniowych.
1.3. Zakres Robót objętych ST
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Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót przygotowawczych, 
rozbiórkowych i demontażowych związanych z modernizacją obiektu.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Rozbiórka demontażowa - prace polegające na oddzieleniu całych, dających się odrębnie 
utylizować, elementów rozbieranego obiektu.
1.4.2. Rozbiórka wyburzeniowa - prace polegające na zburzeniu i rozdrobnieniu elementów obiektu 
przeznaczonych do rozbiórki bez wyodrębnienia jego składników nadających się do utylizacji.
1.4.3. Opłata składowiskowa - ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania urobku 
powstałego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku odpadów.
1.4.4. Wywóz odpadów - transport urobku na składowisko i ich utylizacja. Pozostałe określenia używane w
niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w ST 00.01
pkt.1.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 1. Wykonawca Robót jest
odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.

2. MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne" pkt. 2.
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów
Odzysk materiałów jest możliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko przy rozbiórce ręcznej 
i użyciu jedynie lekkich narzędzi mechanicznych.
2.3. Składowanie materiałów
Urobek z prac demontażowych należy składować w kontenerach na terenie działki Zamawiającego 
w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych
Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza wymagania podane w 
ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 3. Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych 
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.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 4.
4.2. Transport materiałów i sprzętu
Transport materiałów z demontażu powinien odbywać się specjalistycznym taborem samochodowym 
umożliwiającym szybki rozładunek. Przewożony urobek musi być w sposób całkowicie pewny zabezpieczony
przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Jeżeli długość 
przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 
1 m. Urobek nie może w czasie transportu wydzielać pyłu.
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą 
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.
Materiały z demontażu należy usuwać na bieżąco.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 5.
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5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót
Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić badanie stanu technicznego poszczególnych 
elementów składowych, rozeznać ich otoczenie, ustalić metodę rozbiórki.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do prac demontażowych należy teren oznakować zgodnie z obowiązującymi 
wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

5.4. Przebieg robót rozbiórkowych
5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 
47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych. Przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby do pomieszczeń, w których następują 
roboty nie wchodziły osoby postronne.
Przed przystąpieniem do rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki i załogę zapoznać z nim oraz 
z bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu robót.
Kierownik robót powinien wskazywać miejsca gromadzenia zdemontowanych urządzeń oraz sposoby ich 
zabezpieczania.
Zabronione jest m.in.:
- zrzucanie na ziemię elementów z demontażu,

- elementy będące w bliskim sąsiedztwie demontażu należy zabezpieczyć przed zniszczeniem czy 
uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 6.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 7. Jednostką 
obmiaru jest:
- m3,
- m2,
- mb,
- kg,
- tona,
- szt/kpl.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 8.8.1. Podstawa odbioru.
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z Dokumentacją 
Projektową i ST.
8.2. Przedmiot odbioru.
Wykonanie Robót określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających wg zasad określonych 
w pkt 8.1.1. ST 00.01 „Wymagania ogólne". Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Zamawiający (lub Inspektor 
Nadzoru, jeżeli został powołany).

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 10.

19



1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z późniejszymi 
zmianami.

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych,
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r.).

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126 z 2003 r.).

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i rozbiórki 
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r.).

7) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z późniejszymi zmianami.

ST 01.02 – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ELEWACJA METODĄ BSO

(CPV 45320000-6)

1. Wstęp
1.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związane z 
wykonaniem ocieplenia ścian i wypraw elewacyjnych metodą BSO. 
1.1.2 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonaniem prac elewacyjnych wraz z ociepleniem.– kod CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i 
podobnych elementów.
45321000-4 Tynkowanie
Zakres prac do wykonania obejmuje:
• wymiana 1 szt. okna na PCV z poszerzeniem otworu okiennego;
• przyklejenie ocieplenia z płyt styropianowych samogasnących odmiany EPS 70–040 lub   
   EPS 100-038  gr.14 cm, 5 cm oraz 3 cm BSO;
• montaż narożników metalowych;
• uzupełnienie gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej;
• umocowanie płyt styropianowych kotwami z tworzyw sztucznych;
• przyklejenie siatek z włókien szklanych;
• montaż parapetów okiennych stalowych z zaślepką
• wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich metodą lekką-mokrą, gruntowanie  
   preparatem wzmacniającym, wykonanie tynku sylikonowo-sylikatowego Ceresit CT144 typu „Baranek” na 
ścianach;
• wykonanie tynku żywicznego/mozaikowego/ cokołu budynku – wys. 60 cm.
•Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń pomocniczych 
służących do wykonania robót
1.1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z przedmiarem robót, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
Do wykonania w/w robót przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:
• Styropian samogasnący o grubości 14 cm – ocieplenie ścian;
• Styropian samogasnący o grubości 10 cm – ocieplenie cokołu;
• Styropian samogasnący o grubości 5 cm – ościeża;
• Siatka z włókna szklanego;
• cokoły przyścienne,
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•  okno PCV o - wsp. przenikalności szyby co najmniej: 1,1W/m2;;
• Listwy narożnikowe metalowe;
• Kołki plastikowe do mocowania płyt styropianowych;
• Kleje do przyklejania płyt ze styropianu (np. Ceresit CT85)
• Preparaty gruntujące podłoże ( np. Ceresit CT17)
•  tynk sylikonowo-sylikatowy typu „Baranek” o uziarn. 2,5mm (np. Ceresit CT144) -  ściany;
•  tynk mozaikowy  (np. Ceresit CT177 -  cokół;
• blacha stalowa ocynkowana płaska gr. 0,55 mm;
• drut stalowy okrągły miękki ocynkowany fi – 0,50-0,55 mm;
• kwas solny techniczny;
• spoiwo cynowo-ołowiane;
• parapety stalowe, klej (np.stoDeco Coli), środek gruntujący(np.Sto-Putzgrund), farba (np. StoDeco Color);
•  pianka poliuretanowa;
•  gips budowlany szpachlowy;
•  zaprawa szpachlowa do tynków;
•  masa uszczelniająca „Silikon”;
• kotwy rozporowe stalowe.

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części Wymagania ogólne
niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robót związanych z wykonaniem ocieplenia i elewacji przewiduje
się wykorzystanie następującego sprzętu:
• Sprzęt do realizacji robót zgodnie z technologią:
- mieszarki do zapraw
- pace stalowe
- wiertarki elektryczne
• rusztowania zewnętrzne (w przedmiarze przyjęto rusztowania drewniane, Wykonawca  
   może przyjąć wg wyboru rusztowania drewniane lub metalowe)
• żuraw okienny przenośny;
• wyciąg;
• środek transportowy
Sprzęt stosowany do robót elewacyjnych powinien być kompletny , sprawny i
zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora.
4.Transport
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. Używane pojazdy 
poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego,
5.  Wykonanie robót
Całość prac związanych z ociepleniem i wykonaniem elewacji należy wykonać zgodnie z
ST i przedmiarem robót .
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 
miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót 
budowlanych .
5.1  Warunki szczegółowe wykonania robót ociepleniowych i elewacyjnych:
WYMIANA OKNA
W zakresie zamówienia przyjęto wymianę istniejącego okna na okno PCV o wym. 1,5 x 1,8 m. W zakres 
robót wchodzi demontaż okna, poszerzenie otworu okiennego oraz montaż nowego okna.  Nad oknem 
należy wykonać zbrojone nadproże. Do zbrojenia nadproża przewidziano dwuteownik stalowy.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże, na którym będzie mocowany system ocieplenia musi być oczyszczone z kurzu, brudu oraz słabo 
związanych powłok. W tym celu należy zmyć podłoże wodą pod wysokim ciśnieniem. Luźne lub słabo 
przylegające fragmenty należy skuć, a ubytki uzupełnić zaprawą tynkarską na min. 1 dzień przed 
planowanym przyklejaniem płyt styropianowych. Odpowiednio przygotowane podłoże powinno być nośne , 
równe , o wystarczającej przyczepności , pozbawione luźnych cząstek.
Przed rozpoczęciem przyklejania płyt ze styropianu samogasnącego konieczne jest
całkowite wyschnięcie podłoża i sprawdzenie przyczepności podłoża.
Sprawdzenia należy dokonać poprzez próbne przyklejenie kilku płyt i sprawdzenie ich przyczepności 
poprzez odrywanie.
Jeżeli podłoże jest chłonne i pylące , przed przyklejeniem płyt ze styropianu należy
zagruntować powierzchnie preparatem gruntującym należącym do wybranego systemu ociepleń.
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Po wykonaniu prac korygujących należy powtórzyć próbę przyczepności.
MONTAŻ COKOŁÓW PRZYŚCIENNYCH
Cokoły przyścienne montuje się jako dolna krawędź lub jako zakończenie boczne.
Cokoły należy mocować do podłoża kołkami wbijanymi ø6 w odstępach 30 cm.
Cokoły nie mogą nachodzić na siebie ( naleć montować na styk ) Jeżeli cokół stosowany jest jako 
zakończenie boczne , naleć wykonać połączenie na zakład długości 20-40 mm 
i skręcić wkrętami samonawiercajacymi.
KLEJENIE PŁYT ZE STYROPIANU
Masę klejącą naleć wymieszać z odpowiednia ilością wody przy pomocy mieszarki tak , aby otrzymać 
konsystencje odpowiednia do obróbki. Ilość wody potrzebnej do zarobienia zaprawy wg danych producenta 
wybranego systemu ociepleń. Naleć stosować wyłącznie wodę pitna , przygotowanie mas w temperaturze od
+ 5º C do + 25º C.
Klej naleć nakładać na płytę ze styropianu wzdłuż obrzeża paskiem o szerokości ok. 5 cm oraz na środku 
płyty – w czterech punktach plackami wielkości dłoni. W przypadku docinania płyt należy te ilości stosownie 
zmniejszyć. Pasmo kleju powinno przylegać bezpośrednio do krawędzi płyty. „Placki ” powinny pokrywać nie 
mniej ni< 40% powierzchni płyty. Przy układaniu pierwszej warstwy płyt na listwie cokołowej naleć zwrócić 
uwagę , żeby płyty dolegały do czołowej powierzchni listwy cokołowej. Należy zwrócić uwagę , żeby nie 
powstały uskoki w wyniku nałożenia zbyt małej ilości kleju .
Nie wolno łączyć płyt w miejscach pęknięć elewacji . Trzeba w tych miejscach ułożyć płyty na zakład o 
wielkości przynajmniej 10 cm . Nie wolno również łączyć płyt w narożnikach otworów ( Np. okiennych ). W 
miejscach tych występuje koncentracja naprężeń ( mogą wystąpić rysy ukośne ) . Miejsca takie naleć 
dodatkowo wzmocnić warstwa wklejonej diagonalnie siatki o rozmiarach min. 20x35 cm .
Przy klejeniu płyt na nadprożach zaleca się stosowanie listwy pomocniczej , żeby zapobiec osuwaniu się płyt
na warstwie świeżego kleju. Płyty zawsze naleć układać z przesuniętymi spoinami pionowymi. Przy 
docinaniu płyt naleć również stosować przesunięcia spoin.
W celu odpowiedniego wykonania narożników zaleca się zawsze wystawić jedna płytę z odpowiednim 
nadmiarem poza narożnik , a drugą docisnąć do niej. Następnie odcina się wystający pasek. Płyty należy 
przyklejać na przemian , żeby uzyskać ich zazębienie.
Zawsze naleć uważać na to, by przyklejone płyty tworzyły jedną płaszczyznę.
W przypadku powstania z przyczyn technicznych niewielkich szczelin pomiędzy płytami z do ich wypełnienia 
naleć zastosować piankę poliuretanowa. 
Przed wklejaniem siatki płyty styropianowe naleć przeszlifować pacą z papierem ściernym w celu usunięcia 
mogących powstać podczas klejenia drobnych uskoków na stykach płyt .
MOCOWANIE MECHANICZNE PŁYT DO PODŁOIA
W przypadku podłoża o niewystarczającej wytrzymałości na zrywanie
wymagane jest statycznie obliczone mocowanie kołkami. Mogą to być kołki rozporowe wbijane , 
wstrzeliwane lub wkręcane. Za każdym razem naleć dobrać odpowiednią długość, wymagany typ kołka w 
zależności od grubości materiału izolacyjnego oraz wymaganej głębokości zakotwienia , która musi wynosić 
minimum 3 cm w warstwie nośnej podłoża. Prawidłowo osadzone kołki nie wystają żadnym fragmentem 
więcej niż 1 mm ponad powierzchnię , a w przypadku ich zagłębienia w ocieplenie niedopuszczalne jest 
uszkodzenie struktury płyty ze styropianu. Montaż kołków można rozpocząć nie wcześniej
niż po dostatecznym stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej , tzn. po 2 dniach od przyklejenia płyt 
styropianowych.
MONTAŻ NAROŻNIKÓW METALOWYCH
Narożniki metalowe naleć zamontować przed zatopieniem siatki z włókien szklanych
Do mocowania narożników naleć użyć kleju do wykonania warstw wzmacniających z siatki z włókien 
szklanych.
Narożniki naleć wkleić na wszystkich załamaniach powierzchni t.j.
- Ościeża okienne i drzwiowe
- Gzymsy
- Opaski okienne
- Na narożach zewnętrznych ścian
WYKONANIE WARSTWY WZMACNIAJACEJ Z SIATKI Z WŁÓKIEN
SZKLANYCH
Prace związane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny być wykonywane przy stabilnej wilgotności 
powietrza , w temperaturze otoczenia od +5º C do +25º C , na powierzchniach nie narażonych na 
bezpośrednią operacje słońca i wiatru. Podczas wykonywania tej operacji nie mogą wystąpić opady 
atmosferyczne .
Świeżo wykonaną warstwę naleć przed okresem stwardnienia chronić przed
opadami atmosferycznymi. Wykonanie warstwy zbrojącej należy rozpocząć po okresie gwarantującym 
właściwe związanie termoizolacji z podłożem ( nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia płyt 
styropianowych ).  Warstwę zbrojoną wykonać za pomocą zaprawy klejowej producenta wybranego systemu
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ocieplenia.
Przygotowaną zaprawę klejącą należy nanosić na powierzchnie zamocowanych płyt ciągłą warstwa o 
grubości 4 - 5 mm pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Po nałożeniu zaprawy 
klejącej naleć niezwłocznie wtopić w nią siatkę szklaną wykorzystując do tego celu gładką pacę stalową. 
Następnie na wyschniętą powierzchnię przyklejonej siatki nanieść drugą cienką warstwę zaprawy klejącej 
celem całkowitego wyrównania i wygładzenia powierzchni o grubości 3 – 4 mm Grubość warstwy zbrojonej 
jednej siatki z włókien szklanych powinna wynosić od 7 do 9 mm. Sąsiednie pasy siatki musza być układane 
na zakład nie mniejszy niż 10 cm w pionie i w poziomie.
Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojącej bez uprzedniego pokrycia płyt zaprawą klejącą . 
Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana , żeby możliwe było oklejenie ościeży okiennych i 
drzwiowych na całej ich głębokości. Naroża otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione 
przyklejonymi bezpośrednio na warstwie termoizolacji siatkami o szerokości ościeży i zachodzącymi na 
elewacje min. 20 cm.
PRZYGOTOWANIE I NAKŁADANIE PREPARATÓW GRUNTUJACYCH
Preparaty gruntujące i podkłady tynkarskie znajdujące się w pojemniku po ich
dokładnym wymieszaniu są gotowe do użycia. Preparat gruntujący można nakładać pędzlem lub przez 
natrysk. Należy zastosować preparat gruntujący wybranego systemu ocieplenia.
WYKONANIE CIENKOWARSTWOWEJ WYPRAWY TYNKARSKIEJ
Elewacyjne wyprawy tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po dwóch
dniach od wykonania warstwy zbrojonej siatka z włókna szklanego.
Jako wyprawę na ściany naleć zastosować systemowy tynk mineralny o delikatnej strukturze ( 1,5 -2,5 mm ) 
barwiony w masie. Przygotowany materiał należy nanosić cienką równomierna warstwą na całej powierzchni
, używając do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie usunąć nadmiar tynku do warstwy o 
grubości ziarna , krótką pacą ze stali nierdzewnej. Materiał można ponownie wykorzystać po jego 
wymieszaniu.
Następnie w zależności od posiadanego wyglądu tynku zacierać lub modelować pacą stalową lub z 
tworzywa sztucznego. Czas obróbki tynku wynosi 2 do 4 godzin ( zależnie od warunków atmosferycznych ) . 
Zacieranie naleć wykonać przy niewielkim nacisku pacy , równomiernie na całej powierzchni elewacji. 
Twardniejącego materiału nie naleć rozrabiać wodą . Dla uzyskania optymalnych walorów estetycznych 
zaleca się wykonanie elewacji stanowiącej odrębną całość w jednym etapie wykonawczym, materiałem 
zamówionym jednorazowo. Przygotowane masy i zaprawy tynkarskie naleć nakładać na zagruntowanym 
podłożu dopiero po całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego. Proces związania tynku powinien 
przebiegać przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia od +5 ºC do +25 ºC przy stabilnej 
wilgotności powietrza. Prace tynkarskie należy wykonywać na powierzchniach nie narażonych na 
bezpośrednią operacje słoneczną i wiatr. Takie warunki powodują zbyt szybkie wysychanie tynku , co 
znacznie utrudnia , a czasem uniemożliwia wykonanie prawidłowej struktury tynku. Po nałożeniu na podłoże,
świeży tynk należy chronić , aż do momentu wstępnego stwardnienia przed opadami atmosferycznymi.
POŁACZENIE SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO Z POZOSTAŁYMI ELEMENTAMI
Miejsca połączeń ze stolarką okienna , drzwiową , obróbkami blacharskimi – należy uszczelnić odpowiednimi
materiałami trwale elastycznymi (np. kitami silikonowymi , uszczelkami rozprężnymi itp. ) Nie uwzględnienie 
tych zasad może doprowadzić do powstania rys i szczelin , w które wniknie woda obniżając trwałość całego 
układu ociepleniowego.
7. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne
Poszczególne etapy wykonania prac elewacyjnych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmować:
• Kontrolę elementów składowych;
• Kontrolę wykonania napraw;
• Kontrolę zamocowania listew startowych;
• Kontrolę wykonania montażu płyt oraz montażu narożników ochronnych;
( uwagę naleć zwrócić na poprawność mocowania łączników mechanicznych, płaszczyznowość ułożenia 
płyt, zachowanie przesunięcia styków pionowych płyt)
• Kontrolę jakości wykonania warstw klejowych z umocowaniem siatki
• Kontrolę jakości wykonania wypraw elewacyjnych ( jednolitość
   kolorystyczną i fakturowa warstwy, prawidłowość ułożenia wyprawy , jej uziarnienie)
• Kontrolę poprawności wykonanych prac zgodnie z ST.
Materiały przeznaczone do wykonania prac musza posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu 
jej wpisem do Dziennika Budowy.
8. Obmiar robót
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne
niniejszej Specyfikacji.
9. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne
niniejszej Specyfikacji
10. Przepisy związane
Warunki techniczne wykonania robót określają:
• PN-M-47900 –3 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze
.Rusztowania ramowe
• PN-M-47900 –2 1996Rusztowania stojące metalowe robocze
.Rusztowania stojakowe z rur
• PN-M-47900 –1 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze.
Określenia podział i główne parametry
• Instrukcja nr 156 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie zimowym przy 
temperaturze -15°C
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane 
(aktualnie obowiązujące)
• Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac elewacyjnych

ST 01.03 – ROBOTY BLACHARSKIE 
(CPV 45261000-4)

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
blacharskich 
Dział robót: Roboty budowlane, 45000000-7;
Grupa robót: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45200000-9;
Klasa  robót:  Roboty  w  zakresie  wykonywania  pokryć  i  konstrukcji  dachowych  i  inne  podobne  roboty

specjalistyczne, 45260000-7;
Kategoria robót: Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty, 45261000-4.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy  zleceniu  i  realizacji  robót,
przeznaczona  jest  dla  Oferentów  i  stanowi  podstawę  do  kontroli  i  odbioru  robót  objętych  niniejszą
specyfikacją.

1.3 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi

2. MATERIAŁY

- blacha ocynkowana gr. 0,7mm
- gwoździe blacharskie, budowlane, wkręty, nity

3. SPRZĘT

Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
- nożyce do cięcia blachy
- urządzenie do gięcia blachy
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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  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji  projektowej  i  wskazaniach  Inspektora,  w  terminie  przewidzianym  umową.  Przy  ruchu  na
drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera,  pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg  na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na bieżąco,  na własny koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Obróbki blacharskie
Zakres robót na podstawie projektu, przedmiaru i zaleceń inspektora nadzoru. Obróbki blacharskie powinny
być dostosowane do wielkości pochylenia połaci dachowych, z blachy miedzianej.  
Połączenie pokrycia dachowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu elementami powinno
być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na tynk, np. przez
zastosowanie obróbki dwuczęściowej.

5.2. zakres robót blacharskich
- ogniomurki
- kominy i włazy 
- okapy
- rynny 
- rury spustowe

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola powinna obejmować następujące badania:
- sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną.

Badanie  powinno  polegać  na porównaniu  wykonanego  pokrycia  z  projektem  technicznym  oraz na
stwierdzeniu  wzajemnej  zgodności  za  pomocą  oględzin  i  pomiaru,  a  w  odniesieniu  do  robót
zanikających na podstawie protokołów odbiorów międzyoperacyjnych i zapisów w dzienniku budowy.

- sprawdzenie materiałów
Badanie  należy  przeprowadzać  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy  oraz
zaświadczeń  o  jakości  (atestów)  lub  wyników  badań  kontrolnych  spełniających  zgodność  użytych
materiałów z wymaganiami odpowiednich norm świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w
budownictwie wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

- badanie prawidłowości wykonania i dokładności robót blacharskich:
należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności
pokrycia  -  badanie  należy  przeprowadzać  głównie  w  miejscach  narażonych  na  zatrzymywanie  się
wody (np. koryta, załamania, miejsca styku ze ścianami, kominami, świetlikami itp.). Badanie należy
przeprowadzić bezpośrednio po obfitym opadzie deszczowym; sprawdzenie to można wykonać przez
poddanie  wybranych  miejsc  działaniu  strumienia  wody  przez  okres  nie  krótszy  niż  15  minut  i
obserwowanie czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika
przez nie  i  nie  tworzy  zacieków.  Zauważone  usterki  należy oznaczyć  w  sposób  umożliwiający  ich
odszukanie i naprawy po wyschnięciu pokrycia.

Przy odbiorze robót blacharskich budowlanych powinny być przeprowadzone następujące badania:
-   sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną: Badanie polega na porównaniu wykonanych robót
blacharskich  z  dokumentacją  opisową  i  rysunkową  oraz  stwierdzeniu  wzajemnej  zgodności  za  pomocą
oględzin zewnętrznych i pomiaru
-     sprawdzenie  materiałów:  Badanie  należy  przeprowadzać  bezpośrednio  lub  pośrednio  na podstawie
zapisów  w  dzienniku  budowy  i  innych  dokumentów  stwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami
-     sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  robót:  Badanie  polega  na  oględzinach  wykonanych  obróbek  i
stwierdzeniu  niewystępowania  takich  wad,  jak:  dziury,  pęknięcia,  nieprostopadłości  szwów  do  okapu,
odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp.
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-    sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy; Badanie polega na stwierdzeniu, czy łączenia i umocowania
arkuszy  są  wykonane  prawidłowo  zgodnie  z  normą  PN-61/B-10245  Roboty  blacharskie  budowlane
sprawdzenie  szczelności  pokrycia.  Badanie  należy  przeprowadzić  w wybranych  przez  komisję  miejscach
spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody. Jeżeli  nie ma warunków,  aby
sprawdzenie to można było przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddawać przez 10 minut
zraszaniu wodą w sposób podobny do działania deszczu i obserwować czy spływająca woda nie zatrzymuje
się  na  powierzchni  pokrycia  i  czy  nie  przenika  przez  nie,  tworząc  zacieki.  Stwierdzone  usterki  należy
oznaczyć w sposób umożliwiający odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia.

Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót.
Badania  odbioru  częściowego  należy  przeprowadzić  w  odniesieniu  do  tych  robót,  do  których  dostęp
późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy.
Badanie robót blacharskich należy przeprowadzać podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie
niższej niż -5*C.
Przed  przystąpieniem do badań technicznych  należy sprawdzić  na podstawie  protokółów lub  zapisów  w
dzienniku budowy, czy przygotowane podłoże nadawało się do wykonywania robót blacharskich.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest dla wykonywanie obróbek blacharskich - m2 (metr kwadratowy),

8. ODBIÓR ROBÓT

Jeżeli przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni wykonane roboty pokrywcze należy uznać za zgodne z
wymaganiami normy BN-76/0642-34. W przypadku gdy chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, całość
robót  pokrywczych  lub  ich  część  nie  spełniająca  wymagań  należy  uznać  za  niezgodną  z  wymaganiami
normy,  w  tym  przypadku  Wykonawca  obowiązany  jest  doprowadzić  pokrycie  dachowe  do  stanu
odpowiadającemu  wymaganiom  normy  i  przedstawić  je  do  ponownego  odbioru,  którego  wynik  jest
ostateczny.
Z odbioru  robót  należy sporządzić  protokół odbioru robót oraz sporządzić  odpowiedni  wpis  do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena jednostkowa wykonywanie pokrycia dachu papą termozgrzewalną obejmuje:
- Wykonanie niezbędnych obróbek w kryciu dachówką ,murów ogniowych kominów i włazów
- Cięcie blachy na wymiar, zaginanie brzegów i składanie w Klementyna kamienicy od strony wsch. 
- Krycie i umocowanie obróbek blacharskich w miedzi przy kryciu dachu dachówką ceramiczną i murków na
kamienicy
- Wyprostowanie podgięć.

10.ZBIÓR NORM I PRZEPISÓW

Obowiązujące  PN  (EN-PN)  lub  odpowiednie  nomy  krajów  UE  w  zakresie  przyjętym  przez  polskie
prawodawstwo.

ST 01.04 – RUSZTOWANIA
(CPV 45262100-2)

1 . Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące realizacji robót związanych z 
montażem i demontażem rusztowań zewnętrznych do wykonania elewacyjnych 
przewidzianych w ramach inwestycji. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i 
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realizacji robót w inwestycji wymienionej w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmą czynności umożliwiające i mające na celu montaż i demontaż 
rusztowań niezbędnych do realizacji prac przewidzianych w projekcie wykonawczym dla 
przedmiotowej inwestycji. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- montaż rusztowań, 
- demontaż rusztowań, 
1.4. Określenie podstawowe 
Określenie podstawowe użyte w niniejszej SST materiały posiadają odpowiednie 
dokumenty dopuszczające do stosowania i Ogólną Specyfikacją Techniczną.   
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę musi być zgodna z zasadami podanymi 
w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . Wykonawca dostarczy: 
1. Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa ( znak B lub CE ) co 
oznacza, że dany rodzaj rusztowania został dopuszczony do stosowania w 
budownictwie po sprawdzeniu zgodności wymagań z przepisami., 
2. dokument odbiorowy dopuszczający do użytkowania, 
3. dokumentację techniczną, którą może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji 
rusztowania opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny 
rusztowania sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montażu i 
eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta winna zawierać : 
- nazwę producenta z danymi adresowymi, 
- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne), 
- zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań 
na typowe i nietypowe, w którym powinny się znaleźć informacje na temat : 
= dopuszczalnego obciążenie pomostów roboczych , 
= dopuszczalnej wysokości rusztowań , dla których nie ma konieczności wykonania 
projektu, 
= dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obciążeń wiatrem), przy którym eksploatacja 
rusztowań jest możliwa, 
- sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wciągarki), 
- informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia 
- warunki montażu i demontażu rusztowania, 
- schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych , sposoby postępowania 
w przypadku montażu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementów, które nalezą 
do danego systemu rusztowania, sposób kotwienia rusztowania, zabezpieczenia 
rusztowania, 
- wzór protokółu odbioru, 
- wymagania montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i demontażu rusztowania, 
certyfikat bezpieczeństwa rusztowania (kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem   
(bezpieczeństwa), określający zgodność danego rusztowania z dokumentami 
odniesienia tj.: dokumentacją rusztowania, oznakowaniem, wytrzymałością konstrukcji 
rusztowania i podestów, stateczności rusztowania , urządzenia piorunochronne, 
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urządzenia ostrzegawcze , urządzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem 
osób i przedmiotów z wysokości , wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu , wygoda 
pracy na rusztowaniu , zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montażu oraz 
eksploatacji rusztowań . 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej specyfikacji 
Technicznej.  
2.2. Materiały 
Należy zastosować rusztowanie nieruchome przyścienne. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej . 
3.2Sprzęt do wykonania robót 
Przy montażu rusztowań Używany będzie sprzęt systemowy dla danego rusztowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymogów 
uzyskania stosowej jakości robót lub przepisów bezpieczeństwa zostaną przez nadzór 
inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
4.2. Transport materiałów 
Transport elementów rusztowania będzie się odbywał środkami przewidzianymi w 
ofercie przetargowej i planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty należy wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, BIOZ 
i zaleceniami nadzoru inwestorskiego. 
5.2. Wykonanie montażu 
W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją 
montażu i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga 
wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania, 
czyli rusztowania systemowe ,które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w 
instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami 
nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-
złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu 
technicznego. Zaleca się stosowanie rusztowań systemowych, których montaż, 
demontaż i eksploatację należy prowadzić zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji , 
dostarczoną z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego 
wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znać tę instrukcję. Podczas 
montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisy bhp. Praca 
na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z 
Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach: 
- w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, 
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- w czasie gęstej mgły , opadów deszczu , śniegu , gołoledzi, 
- podczas burzy i silnego wiatru. 
W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć 
wykonane daszki ochronne na wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w 
kierunku źródła zagrożenia. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej - rozdział 6. 
Kontroli będzie podlegać: 
- stan podłoża na którym będzie montowane rusztowanie, 
-sposób posadowienia rusztowania,   
- sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych 
odchyłek, 
- stężenia rusztowań, 
- sposób zakotwienia, 
- pomosty robocze i ich zabezpieczenia, 
- urządzenia piorunochronne, 
- zabezpieczenia całego rusztowania. 
W czasie kontroli jakości będzie również oceniać bezpieczeństwo wykonywania robót 
i wykonywanych elementów. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady wykonywania obmiarów robót 
Ogólne zasady obmiarów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – rozdział 7. 
Podstawą dokonywania obmiarów określającą sposób i zakres obmiarowania jest 
przedmiar dołączony do dokumentacji przedmiarowej. 
7.2.Jednostki obmiarowe 
Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany 
na płaszczyznę poziomą, o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas 
eksploatacji ( pracy ) rusztowań wg ilości roboczogodzin danych robót wykonywanych z 
rusztowania w zależności od składu brygady roboczej. 
8. ODBIORY ROBÓT i PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady odbiorów i dokonania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru 
dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz inspektora nadzoru. 
Ponadto odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy wykonywać codziennie przed 
rozpoczęciem pracy , sprawdzając : 
- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone , 
- czy jest prawidłowo zakotwione, 
- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi , 
- czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste, 
Nie śliskie, stabilne), 
- poręcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak), 
- czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania. Ponadto 
należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać 
kierownik budowy lub konserwator, który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w 
konstrukcji rusztowań nie ma zmian , które mogą spowodować katastrofę budowlaną 
lub stworzyć niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. 
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Rozliczenie robót następuje na zasadach ustalonych w umowie pomiędzy Wykonawcą, 
a Zamawiającym, po zakończeniu robót i ich odbiorze końcowym. 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE  
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych . 
2. Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas 
Użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 
3. Ustawa o systemie oceny zgodności . 
4. Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby. 
5. Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony 
indywidualnej 
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja 
Instytutu Techniki Budowlanej. 
7. Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
8. PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze. ogólne wymagania i badania 
i eksploatacja. 
9. PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań. 
10. PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych 
nośnych wykonywanych z rur stalowych. 
11. PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje  
stosowane na placu budowy. 

ST 01.05 – KŁADZENIE GLAZURY
(CPV 45431200-9)

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu 
okładzin ściennych z płytek ceramicznych.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną 
zrealizowane w ramach zadania „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego”  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót polegających na wykonaniu 
okładzin ściennych oraz posadzek z płytek ceramicznych.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu okładzin ściennych z 
płytek ceramicznych. Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, gdzie występują w/w roboty, zgodnie z 
Dokumentacją Techniczną.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne". Wykonawca Robót jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 2.
2.1. Materiały do wykonywania okładzin ceramicznych
Materiały ceramiczne powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 
Zaprawy klejące powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10107:1998 lub odpowiednim aprobatom 
technicznym. Okładziny ścienne z glazury w kolorze i formacie określonym w Dokumentacji Projektowej.
2.2. Zaprawa klejowa i spoinowa
Do montażu płytek okładzin ściennych i posadzkowych stosować należy zaprawy klejowe elastyczne wg 
Dokumentacji Projektowej. Do spoinowania stosować zaprawy spoinujące wg Dokumentacji Projektowej.
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3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 3.
Do przygotowania zaprawy:

- elastyczne wiadro,
 wiertarka z mieszadłem.
Do montażu płytek ceramicznych:

- długa i krótka paca stalowa,
- szpachelka kątowa,
- przyrząd do cięcia płytek ceramicznych,
- diamentowa piła wodna,
- poziomnica,
- obcęgi,
- okrągły pilnik,
- młotek gumowy.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 4.
Materiały należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Przewożone materiały muszą być w sposób 
całkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni 
ładunkowej.
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą 
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Wykonywanie posadzek i okładzin ściennych
5.2.1. Warunki przystąpienia do robót okładzinowych ceramicznych (ściany i posadzki)
Wewnątrz budynku roboty okładzinowe można wykonywać po:
- zakończeniu robót tynkarskich,

- całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych, ale przed założeniem urządzeń sanitarnych oraz 
montażem armatury oświetleniowej.

Roboty okładzinowe powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. 
W pomieszczeniach w których ścian nie okłada się na pełną wysokość pomieszczeń płytki okładzinowe 
rozmierzyć tak, by wszystkie rzędy poziome począwszy od najwyższego miały zachowany pełny wymiar 
modularny a docinaniu podlega jedynie rząd najniżej położony. Nie dopuszcza się nieciągłych spoin 
pionowych na ścianach, tj. układania płytek z przesunięciem poziomym pomiędzy ich pozycją 
w poszczególnych rzędach, łącznie z najniższym.
5.2.2. Podłoża pod okładziny ścienne

- Podłoże mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych 
oraz ściany betonowe.

- Podłoże powinno być równe, niepylące, pozbawione powłok malarskich, bez zatłuszczeń i śladów 
bitumów.

Uszkodzone podłoża należy naprawić mocną zaprawą cementową marki min. M4 lub specjalnymi masami 
naprawczymi.
5.2.3. Wykonanie okładzin ściennych
Podłoże powinno być równe i mocne. Na ścianach murowych należy wykonać mocny podkład tak jak dla 
okładzin mocowanych przy użyciu zapraw zwykłych. Na stwardniałym podkładzie lub równych podłożach 
betonowych należy rozprowadzić za pomocą pacy ząbkowanej o wysokości ząbków 6-8 mm (zależnie od 
wielkości elementu ceramicznego) zaprawę klejącą i następnie przyłożyć i docisnąć mocowany element. 
Przy mocowaniu elementów za pomocą zapraw klejących nie wolno moczyć płytek, a przygotowując 
zaprawę klejącą, należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji podanej przez producenta zaprawy.
Szerokość spoiny powinna być określona w Dokumentacji Projektowej, a dla jej uzyskania stosuje się 
odpowiednie wkładki dystansowe, np. krzyżyki z tworzyw sztucznych, usuwane po stwardnieniu zaprawy.
5.2.4. Spoinowanie
Po związaniu zaprawy klejącej należy szczeliny (spoiny) pomiędzy płytkami oczyścić i wypełnić zaprawą do 
spoinowania, tzw. fugą. Zaprawę należy przygotować zgodnie z instrukcją producenta.
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Szerokość, kształt i kolor spoin wg Dokumentacji Projektowej.
Przy doborze zaprawy do spoinowania (fugi) należy uwzględnić szerokość spoin.
5.2.5. Podłoże pod posadzki z płytek
Podłoża pod posadzki z płytek może stanowić beton lub zaprawa cementowa.
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum
50 mm. Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a
na zginanie minimum 3 MPa. Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:
– podkłady związane z podłożem – 25 mm,
– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm,
– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm.
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta,
pozbawiona  resztek  starych  posadzek  i  odpylona.  Niedopuszczalne  są  zabrudzenia  bitumami,
farbami i środkami antyadhezyjnymi. Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 
poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej
i  przeciwskurczowej.  Na  zewnątrz  budynku  powierzchnia  dylatowanych  pól  nie  powinna
przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m.
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje
powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów
konstrukcyjnych  oraz  w styku  różnych  rodzajów posadzek.  Szczegółowe  informacje  o  układzie
warstw  podłogowych,  wielkości  i  kierunkach  spadków,  miejsc  wykonania  dylatacji,  osadzenia
wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej.
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.
Dla  poprawienia  jakości  i  zmniejszenia  ryzyka  powstania  pęknięć  skurczowych  zaleca  się
zbrojenie  podkładów  betonowych  stalowym  zbrojeniem  rozproszonym  lub  wzmocnienie
podkładów cementowych włóknem polipropylenowym. Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu posadzek z 
płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy 
(„wylewki”) samopoziomujące wykonuje się  z  gotowych  fabrycznie  sporządzonych  mieszanek  ściśle  
według  instrukcji  producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność 
kleju.
5.2,6. Układanie posadzek z płytek
Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  posadzkowych  należy  przygotować  wszystkie
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni
oraz rozplanować sposób układania płytek.
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową
szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga posadzka
zawierająca  określone  w  dokumentacji  wzory  lub  składająca  się  z  różnego  rodzaju  i  wielkości
płytek.
Wybór  kompozycji  klejących  zależy  od  rodzaju  płytek  i  podłoża  oraz  wymagań  stawianych
podłodze.  Kompozycja  (zaprawa)  klejąca  musi  być  przygotowana  zgodnie  z  instrukcją
producenta.
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub
od wyznaczonej linii.
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje”
się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości
płytek.  Prawidłowo  dobrane  wielkość  zębów  i  konsystencja  kompozycji  klejącej  sprawiają,  że
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:
– 50 x 50 mm – 3 mm
– 100 x 100 mm –  4 mm
– 150 x 150 mm –  6 mm
– 200 x 200 mm –  6 mm
– 250 x 250 mm –  8 mm
– 300 x 300 mm –  10 mm
– 400 x 400 mm – 12 mm.
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m
2
 lub pozwolić
na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość  warstwy  kompozycji  klejącej  zależy  od  rodzaju  i  równości  podłoża  oraz  rodzaju
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i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.
Po nałożeniu  kompozycji  klejącej  układa  się  płytki  od  wyznaczonej  linii  lub  wybranego
narożnika.  Nakładając  pierwszą  płytkę  należy  ją  lekko  przesunąć  po  podłożu  (około  1  cm),
ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki
należy  dołożyć  do  sąsiednich,  docisnąć  i  mikroruchami  odsunąć  na  szerokość  spoiny.  Dzięki
dużej  przyczepności  świeżej  kompozycji  klejowej  po  dociśnięciu  płytki  uzyskuje  się  efekt
„przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pokrywać
całą  powierzchnią  płytki.  Można  to  osiągnąć  nakładając  dodatkowo  cienką  warstwę  kleju  na
spodnią powierzchnie przyklejanych płytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:
– do 100 mm –  około 2 mm
– od 100 do 200 mm –  około 3 mm
– od 200 do 600 mm – około 4 mm
– powyżej 600 mm –  około 5-20 mm.
Przed  całkowitym  stwardnieniem  kleju  ze  spoin  pomiędzy  płytkami  należy  usunąć  jego
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.
Po  ułożeniu  płytek  na  podłodze  wykonuje  się  cokoły.  Szczegóły  cokołu  powinna  określać
dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny
podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do  spoinowania  płytek  można  przystąpić  nie  wcześniej  niż  po  24  godzinach  od  ułożenie
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej.
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym
pędzlem (wodą).
Spoinowanie  wykonuje  się  rozprowadzając  zaprawę  do  spoinowania  (zaprawę  fugową)  po
powierzchni posadzki pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między
płytkami  ruchami  prostopadłymi  i  ukośnymi  do  krawędzi  płytek.  Nadmiar  zaprawy  zbiera  się  z
powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym
narzędziem  i  uzyskać  wklęsły  kształt  spoiny.  Płaskie  spoiny  uzyskuje  się  poprzez  przetarcie
zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeliw pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska 
wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich 
wilgotną gąbką.
Przed  przystąpieniem  do  spoinowania  zaleca  się  sprawdzić  czy  pigment  spoiny  nie  brudzi
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek  nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej.
Dla  podniesienia  jakości  posadzki  i  zwiększenia  odporności  na  czynniki  zewnętrzne  po
stwardnieniu  spoiny  mogą  być  powleczone  specjalnymi  preparatami  impregnującymi.
Impregnowane mogą być także płytki.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 6.
Prawidłowość wykonania robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową sprawdza się podczas 
ostatecznego odbioru budynku lub jego części. Podstawą odbioru robót są dokumenty:

- projekt techniczny zawierający na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbędne do 
wykonania robót, na rysunkach wykonawczych powinny być uwidocznione wszelkie zmiany 
dokonane w trakcie wykonywania robót.

- certyfikaty lub świadectwa zgodności materiałów, atesty,
- Polskie Normy i aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

poszczególnych rodzajów podłóg.
6.2. Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej 
i Specyfikacji Technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta, odpowiednie certyfikaty i atesty.
6.3. Kontrola wykonania okładzin z płytek ceramicznych
Kontrola wykonanych okładzin powinna obejmować:
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- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową lub umową, porównując zgodność z projektem 
przez oględziny i pomiary (w tym wielkość i kierunek spadków itp.), sprawdzenie prawidłowości 
ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzić wizualnie i porównać 
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz wzorcem płytek,

- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności, atestów 

przedłożonych przez dostawców.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00 01 „Wymagania ogólne" pkt 7.
Jednostka obmiaru jest m2.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 8.
Wykonanie Robót określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających wg zasad określonych 
w ST 00.01 „Wymagania ogólne".
8.2. Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót
Odbioru jakościowego materiałów dokonuje się po dostarczeniu ich na budowę. Należy sprawdzić zgodność 
właściwości technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentów (aprobat 
technicznych), zezwalających na stosowanie ich w budownictwie.
Przy odbiorze zakończonych robót należy dokonać sprawdzenia materiałów na podstawie  załączonych 
zaświadczeń (certyfikaty, świadectwa zgodności, atesty) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powołanymi normami i aprobatami 
technicznymi. Materiały użyte do wykonania posadzki, nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość 
i nasuwające z tego względu wątpliwości, powinny być poddane badaniom przez upoważnione laboratoria. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 10.

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne. TI 
cz. 3 i 4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.

2) PN-EN   98:1996   Płytki   i   płyty  ceramiczne.   Oznaczenia  wymiarów   i sprawdzanie jakości 
powierzchni.

3) PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości 
i znakowanie.

4) PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
5) PN-EN ISO 10545-2:1999 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 

powierzchni.

ST 01.07 – KONSTRUKCJE STALOWE 

WSTĘP

Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-04.03) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie konstrukcji stalowych, które zostaną wykonane dla kontraktu:  pn. „Termomodernizacja budynku 
administracyjno-biurowego”
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Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST – 04.03) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót w zakresie konstrukcji stalowych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania szczegółowe dla robót w zakresie konstrukcji 
stalowych ujętych w pkt.1.3.

Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie elementów stalowych i obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie, zabezpieczenie antykorozyjne i montaż 
elementów stalowych ujętych w dokumentacji projektowej dla kontraktu pn. „Rozbudowa i przebudowa 
oczyszczalni ścieków w Łańcucie”, której zestawienie zamieszczono w 
ST - 00  „Wymagania Ogólne” .
Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją:

Wykonanie balustrad
Wykonanie konstrukcji zadaszenia

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST - 00 
"Wymagania ogólne".

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, ST i poleceniami 
Inżyniera.

 MATERIAŁY

Materiały – wymagania ogólne
Wymagania ogólne dla materiałów podano w ST – 00 ,,Wymagania ogólne”.
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami ST i dokumentacji 
projektowej.

Materiały – wymagania szczegółowe

Stal konstrukcyjna
Ob.1  Budynek technologiczny – modernizowany

Schody stalowe – stal 1.4301 (St3SX), ocynkowane ogniowo
belki policzkowe z ceownika 180,
kratki pomostowe ocynkowane o wysokości 30 mm,

barierki – stal 1.4301 (OH18N9), 
drobne elementy stalowe ze stali 1.4301 (OH18N9).

Ob.5C  Reaktor biologiczny – projektowany wraz z Ob. 9C  Pompownią osadu recyrkulowanego
Schody stalowe – stal 1.4301 (St3SX), ocynkowane ogniowo

belki policzkowe z ceownika 180,
barierki – stal 1.4301 (OH18N9), 
tuleje przejść szczelnych, drabiny i okucia ze stali 1.4301 (OH18N9).

Ob. 6.3, 6.4  Osadniki wtórne – projektowane
Tuleje przejść szczelnych ze stali 1.4301 (OH18N9).

Ob.13B  Budynek techniczno-socjalny projektowany
Daszek ze stali 1.4301 (OH18N9).

Ob.17  Osadnik wstępny – projektowany

35



Tuleje przejść szczelnych ze stali 1.4301 (OH18N9),
barierki – stal 1.4301 (OH18N9). 

Ob.18  Pompownia pośrednia ścieków – projektowana
Tuleje przejść szczelnych, ramki, okucia, pokrywy i drabinka ze stali 1.4301 (OH18N9),
kratki pomostowe o wysokości 40 mm ze stali 1.4301 (OH18N9),
barierki – stal 1.4301 (OH18N9). 

Ob.19  Zagęszczacz osadu wstępnego – projektowany
Tuleje przejść szczelnych ze stali 1.4301 (OH18N9).

Ob.20 Komora zbiorcza osadów biologicznych - projektowana
Tuleje przejść szczelnych oraz inne elementy stalowe ze stali 1.4301 (OH18N9),
kratki pomostowe o wysokości 25 mm ze stali 1.4301 (OH18N9).

Ob.21 Wydzielona komora fermentacyjna - projektowana
Tuleje przejść szczelnych ze stali 1.4301 (OH18N9),
barierki – stal 1.4301 (OH18N9).

Ob.23 Zbiornik osadu przefermentowanego - projektowany
Tuleje przejść szczelnych i drabina ze stali 1.4301 (OH18N9),
barierki – stal 1.4301 (OH18N9).

Ob.24 Budynek wielofunkcyjny - projektowany
Konstrukcja stalowa – stal St3S:

słupy stalowe z dwuteowników HEA 280 i ryglach z dwuteownika PE500 oraz PE450,
ściągi ram z prętów ø 22mm,
płatwie stalowe z ceowników 200,
belka jezdna wciągnika  z dwuteownika IPE 240.

Ob.30 Suszarnia słoneczna – projektowana
Konstrukcja stalowa wiaty – stal St3S, ocynkowana:

rama stalowa z rur prostokątnych 140x80x6,3
ściągi i krzyżulce z rur Ø 42,4x4,5 i Ø 33,7x4,0
płatwie dachowe z rur Ø 33,7x4,0
stężenia poziome w dachu z rur Ø 42,4x4,0

Ob.31  Pompownia cyrkulacyjna osadu wstępnego – projektowana
Tuleje przejść szczelnych, ramki, okucia, pokrywy i drabinka ze stali 1.4301 (OH18N9),
Barierki – stal 1.4301 (OH18N9).

K-8  Komora rozdziału do ob.5C – projektowana
Tuleje przejść szczelnych, belki, okucia i drabina ze stali 1.4301 (OH18N9),
kratki pomostowe o wysokości 40 mm ze stali 1.4301 (OH18N9),
Barierki – stal 1.4301 (OH18N9).

Kanały zewnętrzne wraz z K2 Komorą rozdzielczą – modernizowane
Pomost, okucia i drabina ze stali 1.4301 (OH18N9),
kratki pomostowe o wysokości 40 mm ze stali 1.4301 (OH18N9),
Barierki – stal 1.4301 (OH18N9).

 
Schody terenowe - projektowane

Barierki – stal 1.4301 (OH18N9) 

Wyroby walcowane - kształtowniki
dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:1997, PN-H-
93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,
ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-71/H-93451, PN-H-93400:2003 oraz PN-EN 10279: 
2003,
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kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz PN-EN 10056-2:1998, PN-
EN 10056-2:1998/Ap1:2003,
rury powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-2:2000.
Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym 
wymaganiom:
mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru,
mieć trwałe ocechowanie,
mieć wybite znaki cechowe.

Wyroby walcowane - blachy
blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,
blachy grube powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,
blachy żeberkowe powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-73/H-92127,
bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy: PN-76/H-92325,
Blachy stosowane do wykonania elementów stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym 
wymaganiom:
mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru,
mieć trwałe ocechowanie,
mieć wybite znaki cechowe.

Wyroby zimnogięte – kształtowniki
kształtowniki  zamknięte  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm:  PN-EN 10219-  1:  2000  oraz  PN-EN
10219-2:2000,
kształtowniki otwarte powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/H-93460.00, PN-73/H-93460.01, PN-
73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H-93460.05, PN-73/H-93460.06.

Inne materiały
stalowe kratki pomostowe zgodne z dokumentacją projektową,

Łączniki
Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom 
norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto:
śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-91/M-82341, PN-
91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,
nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171,
podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, PN-77/M-
82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

Materiały do spawania
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 759:2000, a 
ponadto:
elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,
topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz PN-67/M-
69356.
Materiały spawalnicze do stali odpornej na korozję powinny mieć odporność na korozję taką samą jak stal 
części łączonych, chyba że w projekcie podano inaczej. 

Składowanie materiałów
Elementy stalowe i materiały dostarczane na budowę powinny być wyładowane dźwigami. Elementy ciężkie, 
długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić przed odkształceniem. Elementy układać w 
sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcję 
niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu na podkładach drewnianych 
z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczać i 
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naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia.
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem.
Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- 00: „Wymagania ogólne”.
Wykonawca do montażu lub demontażu elementów stalowych powinien dysponować m.in.: .

Konstrukcje stalowe  

rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050
spawarkami,
palnikami gazowymi,
żurawiami samochodowymi o udźwigu 10 Mg,
żurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych elementów
(40 do 100 Mg).

Wymalowanie i ocynkownie

Sprzęt używany do malowania uzależniony jest od przyjętej techniki malowania.
Dopuszczalne są następujące techniki malowania
natrysk bezpowietrzny (hydrodynamiczny)
natrysk powietrzny ( pneumatyczny )
pędzel lub wałek do poprawek i małych powierzchni
wybór techniki malowania powinien być zgodny z zaleceniami producenta materiałów.
Ocynkowanie wykonywać przy użyciu sprzętu gwarantującego zachowanie wymagań jakościowych i 
bezpieczeństwa robót.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP.

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 środków transportu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”.
Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powinny być załadowane na środki transportowe w taki 
sposób, aby podczas transportu zapewniona była stateczność elementu oraz wykluczona możliwość 
uszkodzenia powłok ochronnych. Elementy o małej sztywności w płaszczyźnie poziomej zaleca się łączyć w 
zespoły i transportować w pozycji wbudowania. Transport konstrukcji zaleca się prowadzić w możliwie 
dużych zespołach konstrukcyjnych o podobnej masie.

WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”.
Wykonanie robót powinno być zgodne z normą PN-B-06200:1997
Klasy konstrukcji stalowych ze względu na cechy i wymagania wykonawcze wg PN-87/M-69008.
Do klasy 1 zaliczono: 
- konstrukcję ramy nośnej w Ob. 24 Budynku wielofunkcyjnym.
Do klasy 2 zaliczono: 
- pozostałe elementy konstrukcji w Ob. 24 Budynku wielofunkcyjnym,
- konstrukcję w Ob. 30 Suszarni słonecznej.

Pozostałe elementy stalowe zaliczono do klasy 3.

Przygotowanie i obróbka elementów
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów stalowych przed wbudowaniem powinny być 
sprawdzone pod względem:
gatunku stali,
asortymentu,
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własności,
wymiarów i prostoliniowości.
Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają dopuszczalne odchyłki 
wg PN-B-03200:1997, powinny podlegać prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu 
lub gięciu nie powinny wykazywać pęknięć. Wystąpienie tego rodzaju uszkodzeń powoduje odrzucenie 
wykonanych elementów. Sprzęt używany do prostowania i gięcia elementów stalowych powinien być 
sprawdzony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Cięcie elementów i przygotowanie brzegów

Cięcie elementów należy wykonywać piłą, nożycami lub termicznie, mechanicznie lub ręcznie. Ręczne cięcie
termiczne należy stosować tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie można zastosować cięcia 
zmechanizowanego.
Powierzchnie cięcia oraz ich krawędzie powinny być czyste, bez znacznych nierówności 
( naderwań, gradu, zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu)
Nadmierne nierówności powierzchni cięcia oraz krawędzie wycięć wklęsłych powinny być zaokrąglone i w 
miarę potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekraczać 3%.
Brzegi (krawędzie) spawania należy przygotować zgodnie z normą PN-EN ISO 9692-2. Otwory pod śruby, 
sworznie można wykonywać przez wykrawanie i wiercenie.

Scalanie elementów

Przed przystąpieniem do scalania elementów stalowych Wykonawca przeprowadza odbiór elementów w 
zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów styków z 
zachowaniem wymagań wg, PN-EN ISO 9013:2002.
Części składowe złącza powinny być obrobione i złożone odpowiednio do stosowanej metody spawania i z 
zachowaniem dopuszczalnych odchyłek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN ISO 9692-2
Przygotowanie technologii oraz realizacja procesów spawania i procesów pomocniczych powinny być 
zgodne z PN-EN 1011 i PN-EN 1011-2.
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać odpowiednie uprawnienia.
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakościowej i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200
Badania ostateczne spoin polegające na oględzinach i makroskopowych badaniach nieniszczących wg PN-
75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka wskazana przez Inżyniera lub Inżynier 
osobiście.
Połączenia na łączniki mechaniczne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami 
PN-B-06200.

Montaż elementów stalowych na budowie

Wymagania ogólne
Przed przystąpieniem do montażu elementów, Wykonawca powinien dokonać sprawdzenia powłok 
ochronnych (ewentualnie je uzupełnić) zapoznać się z protokółem odbioru elementów od Wytwórcy i 
potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Prace przygotowawcze i pomiarowe
Przed przystąpieniem do montażu elementów na podporach należy wyznaczyć lub skontrolować:
położenie osi elementów stalowych
prawidłowość wykonania podpór
Po wykonaniu montażu należy skontrolować:
położenie osi elementów stalowych
niweletę punktów charakterystycznych,

Wykonanie połączeń spawanych
Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie dokumentacją projektową. Wykonanie dodatkowych 
spoin wymaga zgody Inżyniera.
W czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż 80%, a temperatura nie niższa 
niż +5 oC. W czasie opadów atmosferycznych, mgły lub mżawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy 
należy osłonić.
Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i innych 
zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niż 15 cm.
Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z dokumentacją projektową i projektem spawania.
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Spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonane taką technologią, aby grań była jednolita i gładka. 
Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie.
Spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200. 
Wykonawca robót montażowych zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci 
radiogramów oraz protokołów, i przekazać je Inżynierowi podczas odbioru końcowego konstrukcji.

Wykonanie połączeń na łączniki mechaniczne
Połączenia na łączniki mechaniczne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Części łączone
powinny być dociągnięte aż do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza się pozostawienie szczelin do 
0,2 mm, jeżeli docisk części nie jest wymagany w projekcie.
Śruby powinny być dokręcane do ”pierwszego oporu”, sukcesywnie od środka każdego złącza 
wielośrubowego, ale nie powinny być przeciążane. Za „pierwszy opór” należy uważać dokręcenie „siłą jednej
ręki” zwykłym kluczem (bez przedłużenia) lub punkt, przy którym klucz pneumatyczny zaczyna trzaskać.
Śruba po dokręceniu nie powinna przesuwać się ani wyraźnie drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.

Tolerancja wykonania
Tolerancje wykonania zgodnie z normą PN-B-06200.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych
Elementy ze stali St3SX, St3SY zabezpieczone wg. St-04.05
Kratki pomostowe i stopnie schodów ocynkowane ogniowo
Elementy ze stali odpornej na korozję 1.4301 nie będą zabezpieczane.
Pochwyt barierek polerowany.

Ocynkowanie elementów stalowych
Cynkowanie należy wykonać po zakończeniu wszystkich operacji spawania, wiercenia, szlifowania i innych 
czynności z użyciem elementów przeznaczonych do cynkowania.
Cynkowanie należy przeprowadzić zgodnie z  PN EN ISO 1461
Przed ocynkowaniem z powierzchni stali należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia, jak np. zgorzelina, rdza, 
oleje i smary, brud, żużel i topnik z procesu spawania.
Stosując metodę suchą przedmiot stalowy należy wytrawić w kwasie, opłukać w wodzie i włożyć do 
stopionego chlorku cynkowego, następnie wysuszyć w temperaturze powyżej 100oC i zanurzyć w wannie z 
ciekłym cynkiem.
Metoda mokra polega na wstępnym trawieniu przedmiotu, płukaniu w wodzie i na zanurzeniu w ciekłym 
cynku, którego powierzchnia pokryta jest topnikiem.
Minimalny ciężar powłoki cynkowej nie powinien być mniejszy niż 610 g/m2 powierzchni, tylko w przypadku 
elementów połączeń gwintowych – 305 g/m2 powierzchni.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania ogólne
Kontrola jakości wykonania elementów stalowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 oraz niniejszej ST.
Poszczególne etapy wykonania elementów stalowych są odbierane poprzez sporządzenie odpowiedniego 
protokołu.
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST - 00 Wymagania ogólne.

Zakres kontroli badań

Materiały 
Materiały stosowane do wykonania elementów stalowych podlegają kontroli zgodnie z wymaganiami 
podanymi w niniejszej ST.
Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna się odbyć przy odbiorze dostawy od producenta:
Zgodność wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy
Kompletność i prawidłowość dokumentów jakości
Stan techniczny wyrobów ( kontrola powierzchni, kształtu, konsystencji), znakowanie i opakowanie
Ważność terminów gwarancyjnych stosowania
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Każda partia dostawy łączników powinna odpowiadać przynależnym zaświadczeniom jakości

Elementy stalowe
Wykonanie i montaż elementów stalowych podlega kontroli zgodnie z wymogami podanymi w niniejszej ST.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06200 oraz warunkom 
podanym w niniejszej ST.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

kontrola stali,
sprawdzanie elementów stalowych,
sprawdzanie wymiarów konstrukcji,
sprawdzanie połączeń,
sprawdzanie zabezpieczeń antykorozyjnych,

Kontrola w czasie transportu i na budowie
sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu,
sprawdzanie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy są trwale 
mocowane,
sprawdzanie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową,

Kontrola w montażu konstrukcji powinna obejmować

kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego ukończeniu,
stan podpór oraz śrub fundamentowych i ich usytuowania
zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy
stan elementów konstrukcji przed montażem i po zamontowaniu
wykonanie i kompletność połączeń
kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,
kontrolę jakości powłok antykorozyjnych.
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola ocynkowania elementów stalowych
Kontroli podlegają:
Sprawdzenie stanu powierzchni
Badanie przyczepności i równomierności powłoki
Oznaczenie grubości naniesionej powłoki

OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST – 00  „ Wymagania ogólne”.
Dla konstrukcji nowej jednostką obmiarowa jest t ( tona) wykonanej, zamontowanej i zabezpieczonej 
konstrukcji jako całości, zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie.
Dla konstrukcji istniejącej podlegającej renowacji jednostką obmiarową jest m2 powierzchni.

 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.
Do odbioru końcowego w Wytwórni, Wytwórca przekłada wszystkie dokumenty techniczne, świadectwa 
kontroli laboratoryjnej i technologicznej, świadectwa spawaczy, pomiary odchyłek, świadectwa jakości 
materiałów, dokumentację projektową, rysunki warsztatowe, protokoły odbioru częściowego.
Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbudowania w istniejącą konstrukcję uznaje 
się za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie wymiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, 
przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne.

Odbiór ocynkowania elementów

Odbiór ocynkowania elementów należy dokonać dwukrotnie:
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odbiór ocynkowania wykonanego w wytwórni,
odbiór ostateczny pokrycia po ukończeniu montażu.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST - 00 „Wymagania 
Ogólne".

PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy
1 PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2 PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 

podstawowe.
3 PN-EN 10020:2003       Definicje i klasyfikacja gatunków stali.
4 PN-EN 10027-1:1994    Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole główne.
5 PN-EN 10027-2:1994    Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe.
6 PN-EN 10021:1997       Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych.
7 PN-EN 10079:1996       Stal. Wyroby. Terminologia.
8 PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.
9 PN-90/H-01103              Stal. Półwyroby I wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
1
0

PN-87/H-01104              Stal. Półwyroby I wyroby hutnicze. Cechowanie.

1
1

PN-88/H-01105          Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie   i trans-
port.    

1
2

PN-91/H-93407            Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco.

1
3

PN-H93419:1997     Dwuteowniki  stalowe równoległościenne IPE walcowane na gorąco. Wy-
miary.

1
4

PN-H-93452:1997    Dwuteowniki  stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco. Wymiary.

1
5

PN-H-93400:2003         Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary.

1
6

PN-EN 10279:2003  Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu,  wymiarów i 
masy.

1
7

PN-EN 10056-1:2000   Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wy-
miary.   

1
8

PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tole-
rancja kształtu i wymiarów.

1
9

PN-EN 10056-2:1998
/Ap 1:2003 (poprawka)

Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tole-
rancja kształtu i wymiarów.

2
0

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

2
1

PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.

2
2

PN-73/H-92127 Blachy stalowe żeberkowe.

2
3

PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

2
4

PN-EN 10219-1:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstruk-
cyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Techniczne warunki dostawy.

2
5

PN-EN 10219-2:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstruk-
cyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości 
statyczne.

2
6

PN-73/H-93460.00 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.

2
7

PN-73/H-93460.01 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.
Kątowniki równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o RM do 490 
MPa.

2
8

PN-73/H-93460.02 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.
Kątowniki równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o RM do 490 
MPa.
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2
9

PN-73/H-93460.03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.
Ceowniki równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o RM do 490 
MPa.

3
0

PN-73/H-93460.04 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.
Ceowniki równoramienne ze stali niskostopowej o podwyższonej wytrzyma-
łości o RM powyżej 490 MPa. 

3
1

PN-73/H-93460.05 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.
Kątowniki nierównoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o RM do 490
MPa.

3
2

PN-73/H-93460.06 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.
Kątowniki nierównoramienne ze stali niskostopowej o podwyższonej wytrzy-
małości o RM powyżej 490 MPa.

3
3

PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia.

3
4

PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub dwustronnych i 
nakrętek.

3
5

PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, Przechowywanie i transport.

3
6

PN-EN ISO 4014:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B. 

3
7

PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym.

3
8

PN-91/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim.

3
9

PN-91/M-82342 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem długim.

4
0

PN-EN ISO 887:2002 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego przeznaczenia. 
Układ ogólny. 

4
1

PN-ISO 10673:2002 Podkładki okrągłe do śrub z podkładką. Szereg mały, średni i duży. Klasa 
dokładności A. 

4
2

PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste.

4
3

PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników.

4
4

PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników.

4
5

PN-EN ISO 3506 Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych odpornych 
na korozję ( wszystkie arkusze)

4
6

PN-EN 729-1 ÷ 4 Spawalnictwo – Spawanie metali- Pełne wymagania ..........

4
7

PN-EN 1011-1÷2 Spawanie – wytyczne dotyczące spawania metali- Część 1........

4
8

PN-EN 29692 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi, spawanie łukowe w osłonach ga-
zowych i spawanie gazowe – przygotowanie brzegów do spawania stali.

4
9

PN-EN ISO 9692-2 Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegów do spawania-
-Część 2: Spawanie stali łukiem krytym

5
0

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne do-
stawy materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tole-
rancje i znakowanie.

5
1

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. 
Ogólne wymagania i badania.

5
2

PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do spa-
wania łukowego stali odpornych pełzanie. Klasyfikacja. 

5
3

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym.

5
4

PN-67/M-69356 Topniki do spawania żużlowego. 

5
5

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

5
6

PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i tolerancje wymiarów 
powierzchni ciętych termicznie (cięcie tlenem).

5 PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
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7
5
8

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klas wadliwości 
na podstawie oględzin zewnętrznych.

5
9

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne.

6
0

PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Określenie wysokości wad spoin na podstawie gęstości 
optycznej na radiogramie.

6
1

PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy 
spawanych.

6
2

PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe złączy 
spawanych.

6
3

PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie ra-
diogramów. 

6
4

BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 
konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania.

6
5

ISO 1459 Cynkowanie ogniowe

6
6

PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie 
jednostkowe) – Wymagania i badania.

Inne dokumenty

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

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

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z póź-
niejszymi zmianami).

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989r.

ST 1.08 – PRACE BRUKARSKIE
(CPV 45233222-1)

1. Wstęp
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
zadaniem „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego”
1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robót objętych SST
a) wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr.8cm
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST D.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt.1.4.
1.4.1.Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana
jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.1.5.

2. Materiały
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  SST D.00.00.00.
„Wymagania ogólne” pkt.2.
2.1.Podstawowe wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych 
przez Inspektora Nadzoru. Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem 
przed rozpoczęciem robót nie później niż 3 tygodnie. Do każdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału 
(betonowej kostki brukowej, piasku) dołączony powinien być dokument potwierdzający jego jakość na 
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podstawie przeprowadzonych badań. Preferowane są wyroby i wytwórnie posiadające Aprobatę Techniczna 
IBDiM.
2.2.Betonowa kostka brukowa
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej.
Do  wykonania  robót  należy  użyć  kolorowej  betonowej  kostki  brukowej  o  grubości  8  cm.  Beton  kostki
powinien spełniać wymagania :
- klasa nie niższa niż B 30 (wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach co najmniej 60 Mpa)
- nasiąkliwość nie większa niż 5%
- mrozoodporność nie niższa niż F 150
- ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie większa niż 4 mm.
Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny
być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) powinny być jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą :
- dla długości i szerokości ± 3 mm
- dla grubości ± 5 mm
Powierzchnie boczne uważa się za płaskie względnie proste jeżeli nie występują odchylenia powyżej 2 mm
przy grubości elementu ≤ 8 cm
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu poprzez pomiar
i  policzenie  uszkodzeń  występujących  na  powierzchniach  i  krawędziach  elementu.  Pomiarów  należy
dokonywać zgodnie z PN-B-10021.
W razie wystąpienia wątpliwości Inspektor Nadzoru może zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć
zakres kontroli kostki betonowej o inny rodzaj badań.
2.4.Materiały na podsypkę i wypełnienie szczelin pomiędzy kostkami
Należy stosować :
- na podsypkę piaskową – piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-06712
- na podsypkę cementowo-piaskową – piasek spełniający wymagania PN-B-06711, cement portlandzki klasy
  32,5 spełniający wymagania PN-B-19701

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.3.
3.1. Układanie kostki  betonowej  ręcznie.  Zagęszczenie nawierzchni  z  betonowej  kostki  brukowej  należy
wykonać przy pomocy wibratora płytowego. Wibrator powinien być zaopatrzony w gumową podkładkę w celu
zapobieżenia pękaniu kostek w czasie zagęszczania.

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.4.
4.1. Transport materiałów powinien być zgodny :
- kostki betonowej z normą BN-80/6775-03/01
- cementu z normą BN-80/6731-08

5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.5.
5.1.Przygotowanie podłoża
Koryto pod nawierzchnię zostanie wykonane zgodnie z Dokumentacją Techniczną, wyprofilowane z 
nadaniem odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych i zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia Is 
> 0,97.
Ułożenie warstwy odsączającej grubości 15 cm ujęto w SST D.04.02.01.
5.2.Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
a) brukową kostkę betonową należy układać na warstwie podsypki  cementowo-piaskowej  wyprofilowanej
zgodnie z Dokumentacją Projektową.  Grubość  podsypki  po zagęszczeniu nawierzchni  powinna  wynosić
4cm.
b)  dopuszczalne  odchylenie  wysokości  pomiędzy  płaszczyznami  sąsiadujących  ze sobą  elementów nie
może przekraczać 2mm.
c) powierzchnia elementów położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienki, włazy itp.)
powinna wystawać 3 – 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń.
d)  elementy  betonowe  przy  krawężnikach  należy  układać  w  ten  sposób,  aby  ich  górna  powierzchnia
znajdowała się 1 cm powyżej powierzchni krawężnika.
e) kostkę zaleca się układać dłuższym bokiem w kierunku ruchu.
f) szerokość spoiny na odcinkach prostych powinna wynosić 3 mm.
g) wiązania spoin w sąsiednich rzędach powinny się mijać o ½ szerokości.
h) elementy betonowe na łukach należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się wachlarzowato, jednak były
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nie szersze niż 9 mm.
spoiny pomiędzy elementami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość elementu.
j) ułożoną nawierzchnię z kostek należy ubić wibratorami płytowymi z osłona z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; wibrowanie należy prowadzić od krawędzi niższej ku
wyższej położonej w kierunku poprzecznym kształtek.
k) po ubiciu szczeliny należy uzupełnić piaskiem.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.6.
6.1. Badania w czasie wykonywania robót

Wszystkie materiały powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich jakość na podstawie 
przeprowadzonych badań zgodnie z punktem 2.1. niniejszej SST.

6.2. Kontrola materiałów
Należy sprawdzić :
a) kostka betonowa :
- wygląd zewnętrzny
- kształt i wymiary
- Aprobaty Techniczne
- w wątpliwych przypadkach należy przedstawić komplet badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez
producenta dla dostarczonej partii materiałów
b) materiały do podsypek i wypełniania spoin :
-  piasek  :  uziarnienie  (wg  PN-B-06714/15),  zawartość  zanieczyszczeń  obcych  (wg  PN-B-06714/12),
zawartość  pyłów mineralnych dla piasku do zaprawy (wg PN-B-06714/13),  zanieczyszczeń organicznych
(  wg  PN-B-06714/26)  –  1  raz  przed  przystąpieniem  do  robót  dla  partii  nie  większej  niż  1500  Mg  i
każdorazowo przy zmianie źródła dostawy
-  cement  klasy  32,5  :  zgodność  jego  właściwości  podanych  w  deklaracji  producenta  z  wymogami
odpowiednich norm
6.3. Kontrola podłoża gruntowego
Należy sprawdzić :
a) zagęszczenie wg metody I lub II normy PN-B-04481 – w 2 punktach działki roboczej
b) ukształtowanie powierzchni podłoża :
- spadek poprzeczny : co 20m, dopuszczalna tolerancja ±0,5%
- spadek podłużny : co 20m, dopuszczalna tolerancja ±0,3%
- równość w profilu poprzecznym i podłużnym : co 20m, dopuszczalna tolerancja ±20mm
- rzędne wysokościowe : co 20m, dopuszczalna tolerancja ±2cm
- szerokość koryta : co 20m, dopuszczalna tolerancja ±5cm
6.4. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej
Należy sprawdzić :
a) grubość warstwy podsypki : w 5 punktach dziennej działki roboczej, dopuszczalne odchyłki grubości ±1
cm
b) rzędne wysokościowe : co 20m na krawędziach, odchyłki od wartości projektowanych ±1cm
c) ukształtowanie w planie co 50m
d) szerokość co 20m, dopuszczalne odchyłki ±2cm
e) równość w profilu podłużnym : co 20m mierzona łatą 4m, nierówności nie mogą przekroczyć 8mm
f) równość w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne : co 20m, prześwity pod łata profilową nie mogą
przekroczyć 8mm, odchyłka spadków poprzecznych nie większa od 0,3%
g) szerokość i wypełnienie spoin : w 5 punktach dziennej działki roboczej – spoiny musza być wypełnione na
pełna głębokość

7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru wykonanych robót jest :
- dla nawierzchni – 1m²

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST. D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8
W wypadku odchyłek przekraczających dopuszczalne tolerancje wg pkt. 6.2. Inspektor Nadzoru poleca 
rozbiórkę i ponowne wykonanie robót.

9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.9
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9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa 1 m² nawierzchni obejmuje :
- roboty pomiarowe
- dostarczanie materiałów
- przygotowanie podłoża
- wykonanie koryta
- wykonanie podbudowy z pospółki /warstwy odsączającej/
- rozścielanie podsypki cementowo-piaskowej gr.4cm i jej zagęszczenie
- ułożenie betonowych kostek brukowych wraz z ubiciem
- zamulenie spoin piaskiem
- pielęgnację nawierzchni przez posypanie piaskiem
- wykonanie badań i pomiarów
9.2. Projektowana ilość jednostek obmiarowych :
Projektowana ilość jednostek obmiarowych wynosi :
- nawierzchnia jezdni  z kostki betonowej brukowej gr.8cm -  1.296,87 m²

10. Przepisy związane
1. BN-80/6775/03/01 - Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Prefabrykaty 

   budowlane z betonu. Wspólne wymagania i badania.
2. PN-B-04111 - Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego.
3. PN-B-06250 - Beton zwykły.
4. PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład wymagania i ocena zgodności.
5. PN-B-06711 - Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw.
6. PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.
7. PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
8. BN-68/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
9. BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

ST 01.09 – ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ŻELBETOWE I
BETONOWE (CPV 45262210-6)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem elementów żelbetowych zbrojonych 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu elementów
żelbetowych i betonowych jak; fundamenty, stropy, podciągi, wieńce, nadproża, tarasy i 
balkony, itp.
Zakres robót objętych przez Specyfikację:
Przygotowanie mieszanki betonowej 
Montaż deskowań
Betonowanie i zagęszczanie
Pielęgnacja betonu

1.4. Określenia podstawowe
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.
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Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu
Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody
Beton kompozytowy - zbrojony włóknem stalowym dozowanym bezpośrednio do betonu. 
Można  wykorzystać włókna stalowe powlekane {miedziowane, cynowane lub ocynkowane} 
lub niepowlekane. 
Keramzytobeton - beton na bazie keramzytu występujący w dwóch sortymentach  :
 IF –jednofrakcyjny   
 WF - wielofrakcyjny  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY

2.1 Drewno
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom
PN-67/D-95017
Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-
75/D-96000 

2.2. Cement
Cement jest najważniejszym składnikiem betonu i powinien posiadać następujące 
właściwości:
    wysoką wytrzymałość,
    mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym,
    wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu.
Celem otrzymania betonu w dużym stopniu nieprzepuszczalnego i trwałego, a więc 
odpornego na działanie agresywnego środowiska, do konstrukcji mostowych należy 
stosować wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków), o podwyższonej odporności na 
wpływy chemiczne.
Do betonu klasy B25 zaleca się cement marki 35, a dla betonu klasy B30 zaleca się cement 
marki B45. Wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:

zawartość krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,
zawartość glinianu trójwapniowego C3A, możliwie niska, do 7 %,

zawartość alkaliów do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %.
Ponadto zaleca się, aby zawartość C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzący z każdej 
dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszcza się 
występowania w cemencie grudek nie dających się rozgnieść w palcach. Wykonawca 
powinien dokonywać kontroli cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej,
nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzędowym laboratorium do 
badań materiałowych i przekazywać Inspektorowi , kopie wszystkich świadectw tych prób, 
dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy.
Obowiązkiem Inspektora jest żądanie powtórzenia badań tej samej partii cementu, jeśli 
istnieje podejrzenie obniżenia jakości cementu spowodowane jakąkolwiek przyczyną.
Kontrola cementu winna obejmować:

oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300,
oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300,

sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie
rozpadających się w wodzie.
Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

2.3. Kruszywo
Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania dla 
kruszyw do betonów klasy powyżej B25). Powinno składać się z elementów niewrażliwych 
na przemarzanie, nie zawierać składników łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, 
gipsu ani rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników 
organicznych. Wykonawca powinien dostarczyć pisemne stwierdzenie, w oparciu o 
wykonane badania mineralogiczne, o braku obecności form krzemionki (opal, chalcedon, 
trydymit,) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliów zawartych w 
cemencie, wykonując niezbędne badania laboratoryjne.
Kruszywo keramzytowe  powinno odpowiadać wymogom BN-76/6722-04. Marki jakie można 
uzyskać z betonu keramzytowego– od 3- 25 Mpa. Beton o strukturze zwartej , zawierający  
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co najmniej 300 kg/m3 cementu uważa się za odporny na działanie mrozu.

2.3.1. Kruszywo grube
Do betonów klas B30 należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe o 
maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuścić 
można pod warunkiem zbadania ich w placówce badawczej wskazanej przez Inspektora i 
uzyskania wyników spełniających podane niżej wymagania.
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

zawartość pyłów mineralnych do 1%
zawartość ziaren nieforemnych (wydłużonych i płaskich) do 20%,
wskaźnik rozkruszenia:
- dla grysów granitowych do 16%,
- dla grysów bazaltowych i innych do 8%,
nasiąkliwość do 1.2%
mrozoodporność wg metody bezpośredniej do 2%,
mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej (wg BN-84/6774-02 ) do

        10%,
reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 nie wywołująca

        zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1%,
zawartość związków siarki do 0.1%,
zawartość zanieczyszczeń obcych do o.25%,
zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej.

Żwir powinien spełniać wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" dla 
marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza się do 10% 
mrozoodporność żwiru badaną zmodyfikowaną metodą bezpośrednią. W kruszywie grubym, 
tj. w grysach i żwirach nie dopuszcza się grudek gliny. Zaleca się, aby zawartość podziarna 
nie przekraczała 5%, a nadziarna 10%. 
Kruszywo pochodzące z każdej dostawy musi być poddane badaniom niepełnym 
obejmującym:

oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,
oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,
oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-
oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12
oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych).

Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej partii kruszywa wyników badań 
pełnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej.

2.3.2. Kruszywo drobne

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

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić:
do 0.25 mm 14 do 19%
do 0.5 mm 33 do 48%,
do 1 mm 57 do 76% 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania :

zawartość pyłów mineralnych do 1.5%
  reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 nie wywołująca 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1%,

zawartość związków siarki do 0.2%,
zawartość zanieczyszczeń obcych do 0.25%,
zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. Piasek pochodzący z każdej dostawy 
musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym :

oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,
oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-
oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12
oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych).

Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej dostawy piasku wyników badań 
pełnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej.
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2.3.3. Uziarnienie kruszywa
Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny 
utworzyć stałą kompozycję granulometryczną, która pozwoli na uzyskanie wymaganych 
właściwości zarówno świeżego betonu (konsystencja, jednorodność, urabialność, zawartość 
powietrza) jak i stwardniałego (wytrzymałość, przepuszczalność, moduł sprężystości, 
skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapewnić uzyskanie maksymalnej szczelności 
betonu przy minimalnym zużyciu cementu i wody. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego. 
Kruszywo powinno składać się z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostałość 
na sicie o boku oczka 4 mm nie może być większa niż 5%. Poszczególne frakcje nie mogą 
zawierać uziarnienia przynależnego do frakcji niższej w ilości przewyższającej 15% i 
uziarnienia przynależnego do frakcji wyższej w ilości przekraczającej 10% całego składu 
frakcji. Zaleca się betony klasy B35 i wyżej wykonywać z kruszywem o uziarnieniu ustalonym
doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki betonowej. Do betonu klasy B30 
należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach podanych na
wykresach i według tabeli podanych poniżej 

Tablica Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa
Bok
oczka
sita :
[mm]

Przechodzi przez sito [%]
kruszywo  do
16 mm

kruszywo  do
31,5 mm

0.25 3 do  8 2 do  8
0.50 7 do 20 5 do 18
1.0 12 do 32 8 do 28
2.0 21 do 42 14 do 37
4.0 36 do 56 23 do 47
8.0 60 do 76 38 do 62
16.0 100 62 do 80
31.5 100

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalać na wypełnienie mieszanką każdej 
części konstrukcji przy uwzględnieniu urabialności mieszanki, ilości zbrojenia i grubości 
otuliny.

2.4. Woda
Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-88/B-32250 
"Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." Powinna pochodzić ze źródeł nie 
budzących żadnych wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie 
wymaga badań. Woda powinna być dodawana w możliwie najmniejszych ilościach w 
stosunku do założonej wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod 
uwagę również ilości wody zawarte w kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie 
możliwie małego stosunku w/c nie większego niż 0,50.

2.5. Dodatki i domieszki do betonu
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu 
napowietrzającym i uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania 
powinny być zaopiniowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów . Zaleca się 
doświadczalne sprawdzenie skuteczności domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki 
betonowej.
W celu uzyskana betonów w dużym stopniu nieprzepuszczalnych i trwałych o niskim 
stosunku w/c i wysokiej urabialności, zaleca się stosować plastyfikatory oraz środki 
napowietrzające. 
Rodzaj domieszki należy uzgodnić z Inspektorem na etapie zatwierdzania recepty na beton. 
Warunkiem zastosowania określonej domieszki jest aktualna Deklaracja Zgodności IBDiM 
Domieszki należy stosować do mieszanek betonowych wykonywanych przy użyciu 
cementów portlandzkich marki 35 i wyższych.
.Dodatek w postaci włókna stalowego  powinien posiadać aprobatę techniczną zależności od
rodzaju  włókien produkowane są jako  proste posiadające haczykowate zakończenia  oraz z
tłoczeniami na powierzchni drutu-ryflowane. Dozowanie bezpośrednio do mieszanki w 
ilościach  20-90 kg/m3 betonu.
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2.5.1. Dodatki uplastyczniające – plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatorów pozwala na zmianę konsystencji mieszanki o 1 stopień w dół bez zmiany składu 
betonu i przy założonej wytrzymałości. Zmniejszenie ilości wody zarobowej dla uzyskania tej samej 
konsystencji co bez stosowania plastyfikatorów wynosi 10 do 20%, zagęszczenie i szczelność 
betonu są większe. Ulega podwyższeniu odporność na korozję siarczanową. 

2.5.2. Dodatki uszczelniające
Sposób działania to zagęszczanie struktury betonu, przez co następuje podwyższenie 
wodoszczelności.
Optymalna ilość powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzające 
zwiększają urabialność, plastyczność, jednorodność, i wodoszczelność mieszanki 
betonowej.

3. SPRZĘT

3.1. Deskowania 
Roboty ciesielskie należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu 
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora, przeznaczonego dla realizacji robót 
zgodnie z założoną technologią. 

3.2. Mieszanka betonowa
Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczęciem produkcji powinny być poddane 
oględzinom Inspektora. Instalacje te powinny być typu automatycznego lub 
półautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków. 
Silosy na cement muszą mieć zapewnioną doskonałą szczelność z uwagi na wilgoć 
atmosferyczną. 
Wagi do dozowania cementu powinny być kontrolowane co najmniej raz na dwa miesiące i 
rektyfikowane na rozpoczęcie produkcji, a następnie przynajmniej raz na rok. 
Urządzenia dozujące wodę powinny być sprawdzane co najmniej raz na miesiąc.
Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Objętość mieszalników 
betoniarek musi zabezpieczać pomieszczenie wszystkich składników ważonych bez 
wyrzucania na zewnątrz.

4. TRANSPORT

4.1. Deskowania
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego 
asortymentu pod względem możliwości ułożenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora.
Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania 
na środki transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się 
ładunku podczas transportu.
Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i 
zdeformowaniem.

4.2. Mieszanka betonowa
Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu 
odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia 
betonu.
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a 
czas transportu nie powinien być dłuższy niż:

90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do 
miejsca wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Użycie 
pomp jest dozwolone pod warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki 
celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza się także 
przenośniki taśmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą od 
10 m. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu betoniarki 
samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. 
Obowiązkiem Inspektora jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym 
wyżej wymaganiom.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wytwarzanie betonu
Projekt mieszanki betonowej powinien być przygotowany przez Wykonawcę przy współpracy
z niezależnym Laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora. 
Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być 
wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej 
wadze, o większej dokładności.
Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody 
winno być dokonywane z dokładnością 2%.
Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę 
odpowiadającą warunkom jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien być 
jednorodny. Urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej 
szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. 
Urabialność nie może być osiągana przy większym zużyciu wody niż przewidziano w 
recepturze mieszanki. Inspektor może zezwolić na stosowanie środków napowietrzających, 
plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, jeśli ich zastosowanie nie było przewidziane w projekcie. 
Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy temperatura spadnie 
poniżej 0st.C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy Inspektor wyda każdorazowo 
dyspozycję na piśmie z podaniem warunków betonowania. Skład mieszanki betonowej 
powinien zapewnić szczelność ułożenia mieszanki w wyniku zagęszczania przez 
wibrowanie. Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie
i dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy średniej temperaturze dobowej > 10st.C), 
średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje się 
równe wartościom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania 
betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej 
temperatury) należy uwzględniać wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne cechy 
betonu. Wartość stosunku c/w nie może być mniejsza niż 2 (Wartość stosunku w/c nie 
większa niż 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem
Ve-Be. Dopuszcza się badanie konsystencji plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w 
warunkach budowy. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony 
doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w 
mieszance betonowej nie powinien przekraczać wartości podanych w odpowiednim punkcie.
Przy doświadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa należy przestrzegać następujących 
zasad :

stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być
taki jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości,

zawartość piasku zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez 
wibrowanie oraz nie powinien przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy
kruszywie grubym do 31.5 mm.
Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, 
charakteryzującego mieszankę betonową należy wyznaczać doświadczalnie. Współczynnik 
ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych 
wartościach wskaźnika C/W - mniejszym i większym od wartości przewidywanej teoretycznie
- wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć 
do jak najmniejszej ilości cementu.
Dopuszcza się maksymalne ilości cementu, zależnie od klasy betonu:

400 kg/m3 dla B30,
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą 
Inspektora.
Beton zbrojony włóknem stalowym- do betonu można wykorzystywać włókna stalowe 
powlekane np. miedziowane, cynkowane lub ocynowane, lub niepowlekane. Włókna te 
stosuje się do wykonania zbrojenia rozproszonego, dozowane bezpośrednio do mieszanki 
betonowej w 

ilości 20-90 kg/m3 betonu. Beton zbrojony włóknem stalowym wykonać zgodnie z Deklaracją
Zgodności IBDiM nr AT/2000-04-0845.  

5.2. Wykończenie powierzchni betonowych

5.2.1. Powierzchnie uformowane
Powierzchnie niewidoczne:
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Nie ma żadnych dodatkowych wymagań dotyczących powierzchni, które nie będą odkryte po
ukończeniu robót.
Powierzchnie widoczne:
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną fakturę i
wygląd. Deskowanie nie powinno pozostawiać żadnych plam na betonie i powinno być tak 
zmontowane i zamocowane, aby nie powstawały w betonie żadne skazy. Dla danego obiektu
deskowanie powinno być tego samego typu i pochodzić z jednego źródła. Wykonawca 
powinien zlikwidować jakiekolwiek wady w wykończeniu, zgodnie z poleceniami Inspektora. 
Nie są dopuszczalne wewnętrzne wiązania i osadzone elementy metalowe.
Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia.
Jeśli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie połączenia deskowania dla widocznych 
powierzchni betonowych po wykończeniu powinny mieć regularny wzór zaakceptowany 
przez Inspektora, składający się z poziomych i pionowych linii ciągłych biegnących przez 
cały obiekt, natomiast wszystkie połączenia konstrukcyjne powinny występować w miejscach
przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

5.2.2. Wykończenie nieuformowanych powierzchni betonowych
Powierzchnie niewidoczne:
Powierzchnie, które nie będą widoczne po zakończeniu robót należy jednorodnie wyrównać i
wygładzić, aby otrzymać gładką powierzchnię. Żadne dodatkowe roboty nie są wymagane, 
jeżeli powierzchnie te nie służą jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykończeniowych 
opisanych poniżej.
Powierzchnie widoczne:
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną fakturę i
wygląd. Deskowanie nie powinno pozostawiać żadnych plam na betonie i powinno być tak 
zmontowane i zamocowane, aby nie powstawały w betonie żadne skazy. Dla danego obiektu
deskowanie powinno być tego samego typu i pochodzić z jednego źródła. Wykonawca 
powinien zlikwidować jakiekolwiek wady w wykończeniu, zgodnie z poleceniami Inspektora. 
Nie są dopuszczalne wewnętrzne wiązania i osadzone elementy metalowe.
Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia.
Wszystkie połączenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykończeniu 
powinny mieć regularny wzór zaakceptowany przez Inspektora, składający się z poziomych i 
pionowych linii ciągłych biegnących przez cały obiekt, natomiast wszystkie połączenia 
konstrukcyjne powinny występować w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub 
poziomych).

5.3. Montaż szalunków 
Wykonanie deskowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze strzałką 
konstrukcji pod wpływem ciężaru ułożonego betonu.
Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu 
oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań projekt 
ich powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających 
warunkom PN/B-03200.
Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej 
masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości 
betonowania, sposobu zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja 
deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. 
Tarcze deskowań powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy 
z masy betonowej. 
Można stosować szalunki metalowe i podlegają one wymaganiom jak drewniane. Blachy 
użyte do tych szalunków winny mieć grubość zapewniającą im nieodkształcalność. Łby śrub i
nitów powinny być zagłębione.
Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić połączenie szalunków i możliwość ich
usunięcia bez zniszczeń betonu.
Śruby, pręty, ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby ich 
część pozostająca w betonie była odległa od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. 
Otwory po ściągach należy wypełnić zaprawą cementową 1:2. Podczas betonowania z 
konstrukcji należy usuwać wszelkie rozpórki i zastrzały z drewna lub metal ( te ostatnie do 25
mm od zewnętrznej powierzchni betonu).
Wszelkie krawędzie betonu powinny być ścięte pod kątem 45 stopni za pomocą listwy 
trójkątnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te następnie muszą być usuwane z wykonanej 
konstrukcji.
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Deskowania o rozpiętości ponad 3 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowana
w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza 
od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym.
Deskowania powinny być wykonane ściśle według Rysunków, przed wypełnieniem masą 
betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub 
odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. 
Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inspektora.
Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie 
zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu
budowy deskowań, lecz przed ułożeniem zbrojenia, które w żadnym przypadku nie powinno 
ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek środkiem.
Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie 
zlewane woda.

5.4. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie)

5.4.1. Zalecenia ogólne
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez 
wykonawcę i akceptacji przez Inspektora dokumentacji technologicznej, obejmującej także 
betonowanie. Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu szalunków i zbrojenia 
przez Inspektora i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.
Przy betonowaniu konstrukcji należy zachować następujące warunki:

deskowanie należy starannie oczyścić przez przedmuchanie sprężonym powietrzem.
przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem anty-adhezyjnym 

dopuszczonym do stosowania w budownictwie, który powoduje ułatwienie przy 
rozszalowaniu konstrukcji i poprawienie wyglądu powierzchni betonowych 
     przed betonowaniem sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z Rysunkami, 
czystość    deskowania oraz obecność wkładek dystansowych, zapewniających wymaganą 
grubość otuliny,

betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach >+5st.C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości >15MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do
-5st.C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 
temperaturze +20st.C w chwili jej układania zabezpieczenia uformowanego elementu przed 
utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny być prowadzone 
wówczas pod bezpośrednim nadzorem Inspektora,

mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0.75m od powierzchni, na którą 
spada; w przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą 
rynny zsypowej (do wysokości 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8m),

wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami o 
średnicy < 0.65 odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej,

podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora,

podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm 
w warstwę poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym,

kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być od siebie oddalone o 1.4 R (R promień
skutecznego działania wibratora), odległość ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni betonu 
płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości,

czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek.,

zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1.0 do 1.5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy 
ustalać doświadczalnie, aby nie powstawały martwe pola, a mocowanie powinno być trwałe i 
sztywne.
Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca 
zobowiązany jest codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego 
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien być układany w 
deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, 
jednorodny bez żadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i kawerny powinny być 
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usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione 
zaprawą cementową natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia
te są w granicach, które Inspektor uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element 
podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej roboty poprawkowe są 
wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby, itp.), które 
spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, powinny
być obcięte przynajmniej 1.0 cm pod wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny 
być wypełnione zaprawą cementową. Tam gdzie tylko możliwe, elementy form deskowania 
powinny być zastabilizowane w dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych 
wewnątrz rurek z PCV lub podobnego materiału koloru szarego (rurki pozostają w betonie). 
Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem 
maksymalnej ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, 
czasy i sposoby wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektora. 
Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy 
wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic 
wizualnych, a podjęcie betonowania może nastąpić tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu 
i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inspektor może, jeśli uzna to za celowe, 
zadecydować o konieczności betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw. W tym 
przypadku praca winna być wykonywana na zmiany robocze i w dni świąteczne.

5.4.2.Zalecenia dotyczące betonowania elementów
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:

przy wykonywaniu belek, mieszankę betonową układać warstwami o grubości do 40cm 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać 
wibratorami wgłębnymi,

w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy. W płytach o grubości >12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować wibratory 
wgłębne. Do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty wibracyjne). 
Celem ograniczenia wpływów skurczu i pełzania, betonowanie płyty winno być prowadzone 
całą jej szerokością, na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. 
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.5. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu  dojrzewającego normalnie
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton
przed deszczem i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C należy nie później niż po 
12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i 
prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie 
błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się 
łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne 
wymagania dla jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu 
powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy 
powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji może 
nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowywania (konstrukcje 
monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymałości manipulacyjnej (prefabrykaty).
Preparat do pielęgnacji powierzchni betonu:  np. Antisol E lub porównywalny, -cechy:
zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniając powstawanie rys skurczowych 
( zwiększa odporność na działanie soli odladzających, podwyższa mrozoodporność i 
wodoszczelność). Przed stosowaniem preparat należy dokładnie wymieszać. Płyn natryskuje
się równomiernie cienką warstwą na powierzchnię betonu ok. 0,5-2 godz. po jego ułożeniu. 
Beton z keramzytu oraz beton  zbrojony włóknem stalowym nie wymaga specjalnej 
pielęgnacji , postępować tak jak z betonem zwykłym.

5.6. Wykonywanie otworów, nisz, zagłębień itp.
Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, 
uwzględniając ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub Inspektora. 
Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworów, nisz i zagłębień w konstrukcjach 
betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych 
elementów obciążają całkowicie wykonawcę zarówno jeśli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i 
ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac własnych i towarzyszących (wykonywanych przez 
innych wykonawców).
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5.7. Usterki wykonania
Pęknięcia elementów konstrukcyjnych - niedopuszczalne.
Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że pozostaje zachowane 
1cm otulenia zbrojenia betonu a długości rys nie przekraczają:

podwójnej szerokości belek i 1.0m dla rys podłużnych,
połowy szerokości belki i 1.0m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu jest 
nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia, na której występują jest nie większa niż 0.5% 
powierzchni odpowiedniej ściany.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST „Wymagania ogólne”

6.1 Deskowania i szalunki 
Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/B-06251
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z 
odchyłkami wymiarowymi wykonywanych elementów żelbetowych i betonowych. Odchyłki te 
podane są w rozdziale dotyczącym wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych.
Deskowanie drobnowymiarowe do formowania ścian betonowych 
Deskowanie tworzą płyty szalunkowe o konstrukcji ramowej, zamki płaskie, zamki narożne, 
zamki kątowe, ściągi dystansowe, zawieszany pomost roboczy oraz podpory stabilizujące o 
długości regulowanej śrubą rzymską. Zamki kątowe wyposażone są w dwa ramiona łączone 
przez tuleje sprzęgłowe o uzębionej powierzchni czołowej. Wymagane położenie kątowe 
ustalane jest śrubą zaciskową. Na każdym z ramion wbudowana jest wychylnie szczęka 
ruchoma napędzana śrubą. Podpory wykonane są w dwóch wymiarach długości, z których 
podpora długa ma wymiar odpowiadający współpracy z płytą szalunkową posadowioną na 
płycie warstwy dolnej i która połączona jest z nią złączami na poziomej powierzchni 
przylegania. 

6.2. Wymagane właściwości betonu

6.2.1. Jakość betonów
Przed rozpoczęciem betonowania wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów i 
mieszanek betonowych przedkładając do oceny Inspektorowi:
a) próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość,
b) propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa,
c)  odzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatków i 
domieszek, które zamierza stosować, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej
i przewidywany wskaźnik konsystencji wg metody stożka opadowego [cm], lub metody Ve-
Be [s],
d) sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu,
e) wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na próbkach 
w kształcie sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,
f) określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części,
g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.
Inspektor wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu 
dokumentów stwierdzających jakość materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu 
niezależnie od przedsiębiorstwa betonowych mieszanek próbnych i ich zbadaniu. Wyżej 
wymienione badania winny być wykonane na próbkach przygotowanych zgodnie z 
propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d.
Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane przez 
Inspektora, który wykonywać będzie okresowe badania w czasie realizacji, celem 
sprawdzenia zgodności właściwości materiałów i mieszanek betonowych zastosowanych z 
wcześniej przedłożonymi.

6.2.2.Wytrzymałość i trwałość betonów
Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny 
być pobrane 2 serie próbek w ilościach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Próbki powinny 
być pobrane oddzielnie dla każdego obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na 
rysunkach projektu technicznego i dla każdego wykonywanego odrębnie segmentu płyty 
pomostu. Próbki powinny być pobierane komisyjnie z udziałem przedstawiciela Inspektora ze
spisaniem protokółu pobrania podpisanego przez obie strony. Próbki oznakowane kolejnymi 
numerami zgodnie z protokółem pobrania winny być wyposażone w tabliczki z podpisami 
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Inspektora i kierownika robót, gwarantującymi ich autentyczność. Próbki powinny być 
przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inspektora przez jedną dobę w 
formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3. 
Pierwsza seria próbek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inspektora w 
obecności przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej 
różnym okresom twardnienia, według dyspozycji podanych przez Inspektora. 
Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte jako poprawne pod 
warunkiem, że wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego 
obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg.6.3.4. będzie odpowiadała klasie betonu nie niższej 
niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakże celem 
potwierdzenia otrzymanych wyników powinny być poddane badaniom w Laboratorium 
Urzędowym próbki drugiej serii w ilościach wskazanych dla każdego z niżej wymienionych 
rodzajów betonu:

betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30kg stali/m3 betonu- 
przynajmniej 10% próbek,

betony zwykłe zbrojone - przynajmniej 20% próbek.
W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i rodzaju 
betonu w wyniku zgnieceń pierwszej serii próbek była niższa od wytrzymałości 
odpowiadającej klasie betonu przyjętej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach 
projektu, należy poddać badaniom w Laboratorium Urzędowym wszystkie próbki drugiej serii,
niezależnie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki 
badań Inspektor może zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymać betonowanie, a 
wykonawca nie może z tego tytułu rościć pretensji do jakichkolwiek odszkodowań. Jeżeli z 
badań drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzędowym otrzyma się wartość 
wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadającą klasie betonu nie 
niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjęty 
do rozliczenia robót. Jeśli jednak z tych badań otrzyma się wartość wytrzymałości na 
ściskanie po 28 dniach dojrzewania niższą od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu 
wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca będzie zobowiązany na 
swój koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych 
zabiegów, które zaproponowane przez wykonawcę muszą być przed wprowadzeniem 
formalnie zatwierdzone przez Inspektora (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).
Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają wykonawcę. Trwałość betonów określona 
jest stałością określonych właściwości w obecności czynników wywołujących degradację. 
Próba trwałości jest wykonywana przez poddanie próbek 100 cykli zamrażania i 
rozmrażania. Zmiany właściwości w wyniku tej próby powinny znaleźć się w podanych niżej 
granicach :

zmniejszenie modułu sprężystości 20%
utrata masy 2%
rozszerzalność liniowa 2%
współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania 10cm/sek,
8 po cyklach zamrażania 10cm/sek.

Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na 
przewidzianą ilość cykli. W przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej próby i 
innych prób do uznania Inspektora pozostawia się jej wykonywanie i zakres tego 
wykonywania.

6.3. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu

6.3.1. Zakres kontroli
Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu, Inspektor 
ma prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek 
materiałów lub betonów celem poddania badaniom bądź próbom laboratoryjnym.
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-
88/B-06250 

konsystencja mieszanki betonowej,
zawartość powietrza w mieszance betonowej,
wytrzymałość betonu na ściskanie,
nasiąkliwość betonu,
odporność betonu na działanie mrozu,
przepuszczalność wody przez beton.

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego 
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m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe 
określenie liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inspektor
może zażądać wykonania badań i kontroli na betonie utwardzonym za pomocą metod 
nieniszczących, jako próba sklerometryczna, próba za pomocą ultradźwięków, pomiaru 
oporności itp.

6.3.2.Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki 
betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej 
zmiany roboczej. Różnice pomiędzy przyjętą a kontrolowaną konsystencją mieszanki nie 
powinny przekroczyć :

+ 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be,
+ 1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie przez zmianę 
zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku cementowo - wodnego,
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

6.3.3. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą 
ciśnieniową podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek 
napowietrzających co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-88/B-
06250 nie powinna przekraczać:

2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających,
przedziałów wartości podanych w tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek 

napowietrzających:

Uziarnienie kruszywa [mm] 0– 16 0-31.5
Zawartość
powietrza

Beton  narażony  na
czynniki atmosferyczne

3.5 do 5.5 3 do 5

[%]
Beton narażony na stały 
dostęp wody przed 
zamarzaniem

3.5 do 6.5
4 do 6

6.3.4. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu)
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki 
o liczbie określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: 1 próbkę na 100 zarobów, 1 
próbkę na 50 m3, 1 próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki pobiera
się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a 
następnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki 
badania próbek pobranych z partii. Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, 
jeśli wytrzymałość określona na próbkach kontrolnych 150*150*150 mm spełnia następujące 
warunki:
1. Przy liczbie kontrolowanych próbek n < 15
R a Ri bGmin   ( 1 )

gdzie :  Rimin  - najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złożonej z "n" próbek,
RbG  - wytrzymałość gwarantowana,

współczynnik zależny od liczby próbek wg tabeli

Liczba
próbek-n A

od 3 do 4 1.1
5

od 5 do 8 1.1
0

od 9 do 14 1.0
5

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spełniony, beton może być uznany za odpowiadający 
danej klasie, jeśli spełnione są następujące warunki (2) i (3) :
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i bGR Rmin  ( 2 )
oraz
R RbG 1 2. ( 3 )

 gdzie - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek, obliczona wg wzoru (4):

R
n

Ri
i

n



1

1  ( 4 )
w którym iR  - wytrzymałość poszczególnych próbek.
2. Przy liczbie kontrolowanych próbek n > 15 zamiast warunku (1) lub połączonych 
warunków (2) i (3) obowiązuje warunek (5)

R s Ri bG  1 64.  ( 5 )
w którym :
Ri  - średnia wartość wg wzoru (4),
 s - odchylenie standardowe wytrzymałości dla serii n próbek obliczone wg wzoru:

s
n

R Ri


1
1

2( )
( 6 )

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s, według wzoru (6) jest większe 
od 0.2 R wg wzoru (4), zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących zbyt duży 
rozrzut wytrzymałości. W przypadku gdy warunki (1) lub (2) nie są spełnione, kontrolowaną 
partię betonu należy zakwalifikować do odpowiednio niższej klasy. W uzasadnionych 
przypadkach, za zgodą kierownika, przeprowadzić można dodatkowe badania wytrzymałości
betonu na próbkach wyciętych z konstrukcji lub elementu, albo badania nieniszczące 
wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań 
dodatkowych będą pozytywne, to nadzór może uznać beton za odpowiadający wymaganej 
klasie.

  6.3.5. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki 
betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem 
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 
5000m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Oznaczanie to przeprowadza się co najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo 
różnych miejsc.

6.3.6. Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu
Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach 
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej 
oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz 
co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3 
betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Do sprawdzenia stopnia mrozoodporności betonu w elementach jezdni i innych 
konstrukcjach szczególnie narażonych na styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się 
stosowanie metody przyspieszonej wg PN-88/B-06250. Wymagany stopień mrozoodporności
betonu F 150 jest osiągnięty jeśli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrażania-odmrażania 
próbek spełnione są poniższe warunki:
1. Po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250, -

próbka nie wykazuje pęknięć,
łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, 

odprysków kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych,
obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie jest 

większe niż 20%.
2. Po badaniu metodą przyspieszoną, wg PN-88/B-06250,

- próbka nie wykazuje pęknięć,
- ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza 

w żadnej próbce wartości 0.05 cm3/cm2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton
Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w
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warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na 
próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej 
jednak niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Wymagany stopień wodoszczelności betonu W 8 jest 
osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody 0.8 MPa w czterech na sześć próbek badanych 
zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza się oznak przesiąkania wody.
6.3.8. Dokumentacja badań
Na wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
(przez własne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych

6.4.1. Badania w czasie budowy
Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na 
sprawdzeniu na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności 
wykonywanych robót z Rysunkami i obowiązującymi normami. Badania powinny objąć 
wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze
nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań
oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do dziennika budowy.
1. Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają 
przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i 
protokółami odbiorczymi.
2. Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, 
niwelatorem i porównanie z Rysunkami.
Badania polegają na stwierdzeniu :
zgodności podstawowych wymiarów z Rysunkami,
zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego,
zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych,
wielkości podniesienia wykonawczego,
prawidłowości i dokładności połączeń między elementami.
Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę 
dociągnięcia wszystkich śrub w konstrukcji.
3. Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą
i porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, 
suwmiarką i porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
5. Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
6. Badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków.

6.4.2.Badania po zakończeniu budowy
1. Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzać przez wykonanie
pomiarów na zgodność z Rysunkami w zakresie:

podstawowych rzędnych nawierzchni oraz położenia osi obiektu w stosunku do 
dojazdów,

rozpiętości poszczególnych przęseł i długości całego obiektu.
2. Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną 
dokumentów z badań prowadzonych w czasie budowy.

6.4.3.Badania dodatkowe
Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie 
budowy lub po jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy.

7. OBMIAR ROBÓT

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

7.2. Obmiar robót betonowych
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) konstrukcji betonowej lub żelbetowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub żelbetowej obejmuje:
-  próby przygotowawcze
-  projektowanie mieszanki betonowej
-  przygotowanie mieszanki betonowej
-  transport mieszanki betonowej
-  deskowanie,
- układanie mieszanki betonowej,
- pielęgnacja betonu,
- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy dotyczące deskowań
PN-89/D-95017  Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe
PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
PN-72/D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
PN-59/M-82010  Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
PN-88/M-82121  Śruby z łbem kwadratowym
PN-88/M-82151  Nakrętki kwadratowe
PN-85/M-82503  Wkręty do drewna ze łbem stożkowym
PN-85/M-82505  Wkręty do drewna ze łbem kulistym
BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i kwadratowym

10.2. Normy dotyczące betonu
PN-86/B-01300  Cementy. Terminy i określenia.
PN-88/B-04300  Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-76/B-06000  Cement. Pobieranie i przygotowywanie próbek.
PN-88/B-30000  Cement portlandzki.
BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
obcych.
PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 
mineralnych.
PN-78/B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.
PN-77/B-06714/17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.
PN-77/B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.
PN-78/B-06714/19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią.
PN-78/B-06714/26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń organicznych.
PN-78/B-06714/28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 
bromową.
PN-78/B-06714/34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.
PN-78/B-06714/40  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na 
miażdżenie.
PN-87/B-06714/43  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren słabych. 
BN-84/6774-02  Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni 
drogowych.
PN-87/B-06721  Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek.
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-88/B-06250  Beton zwykły.
BN-73/6736-01  Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na 
ściskanie.
BN-78/6736-02  Beton zwykły. Beton towarowy.
BN-62/6738-05  Beton hydrotechniczny. Badania betonu.
BN-62/6738-06  Beton hydrotechniczny Badania składników betonu.
BN-76/6722-04  Kruszywo z keramzytu

61



10.3. Normy dotyczące konstrukcji betonowych
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie.
PN-77/S-10040 Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie.
PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 
badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie.

10.4. Inne dokumenty
 [1] Wymagania i zalecenia dotyczące wykonania betonów do konstrukcji mostowych. 
Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej. 
Warszawa 1987.
 [2] Wytyczne wykonania pielęgnacji świeżego betonu preparatem powłokowym "Betonal". 
IBDiM Warszawa 1984.
 [3] Standardowa metodyka badań i techniczno-ekonomiczne kryteria oceny efektywność 
stosowania domieszek chemicznych do betonu (wytyczne). CEBET. Warszawa 1986.
 [4] Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr 
102/86. Cement drogowy 45. IBDiM Warszawa 1986.
 [5] Świadectwo do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr  101/85. Roksol B-
3A - domieszka napowietrzająca do betonów cementowych. IBDiM Warszawa 1985.
 [6] Świadectwo dopuszczenia nr 323/84. Plastyfikator SK-1 ITB. ITB. Warszawa 1984.
 [7] Instrukcja nr 237 stosowania do betonu środka uplastyczniającego "Klutan". ITB. 
Warszawa 1982.
 [8] Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 563/85. Akcelbet 85. 
Akcelbett 85-6. Bezchlorkowe dodatki przyśpieszające twardnienie betonu. ITB. Warszawa 
1986.
[9] Międzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z  betonu. Europejski 
Komitet Betonu. Arkady. Warszawa 1973.
[10] PRN,MiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1. Reguły ogólne i 
reguły dla budynków. Tom I. Wersja Polska ENV 1992-1-1: 1991 (Tekst do pierwszej ankiety 
normalizacyjnej). ITB. Warszawa 1992.
[11] Deklaracja Zgodności IBDiM Nr AT/2000-04-0845 dotyczy włókien stalowych do betonu 
BAUMIX.

ST 01.10 – PLATFORMA DŹWIGOWA
(45313000-4)

- dostawa i montaż platformy dźwigowej dla osób niepełnosprawnych
  wraz z odbiorem UDT spełniającej postanowienia i dyrektywy   
  Parlamentu Europejskiego i Rady .
  Parametry techniczne platformy dźwigowej :

  - rodzaj napędu – śrubowy ;
   - wymiary platformy- kabina 1100-1400mm
   - udźwig platformy do 320 kg

- rodzaj zasilania 230 V
- prędkość ruchu 0.15/sek 
- start z poziomu    0.80 – z wyjściem na poziom 2,56

               na poziom piętra   3.57m
- ilość przystanków  2 
- sterowanie ruchem platformy – elektroniczne
- wymiary drzwi w świetle 90x200cm
- rodzaj szybu -  szyb stalowy samonośny z 
- podłoga z wykładziny termozgrzewalnej, nieślizgowej , na podłożu
  z izolacją termiczną .

         - zadaszenie nad platformą –sufit ocieplony ,oświetlenie jarzeniowe

62



ST 1.12 - ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
(CPV 45421000-4)

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót stolarskich w istniejącym 
obiekcie budowlanym.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną 
zrealizowane w ramach zadania „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego”
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót stolarskich.
1.3. Zakres Robót objętych ST
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót stolarskich:
 montaż stolarki drzwiowej i okiennej
 montaż ościeżnic drewnianych
 wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty stolarskie jakie występują przy realizacji umowy.
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w na 
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną p. 1.5.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonawstwa robót:
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową, za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, 
Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Zabezpieczenie obiektu w ob-
rębie robót należy do Wykonawcy przez okres trwania prac do czasu ich zakończenia i ostatecznego 
odbioru. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej i prywatnej, w przypadku ww. uszkodzenia lub zniszczenia. Wykonawca na swój koszt 
naprawi je lub odtworzy. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia winny posiadać 
odpowiednie atesty dopuszczające do obrotu i powszechnego bądź jednostkowego zastosowania w 
budownictwie zgodnie z zapisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Tekst jednolity 
Dziennik Ustaw 2006 nr 156 poz.1118 oraz zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach 
budowlanych. Wykonawca podczas realizacji zamówienia ma obowiązek przestrzegania przepisów
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, a w szczególności ma zadbać o to , aby pracownicy nie wykonywali 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych, a także aby posiadali odpowiednią odzież ochronną. Zamawiający stawia wymóg, 
aby realizacja umowy przebiegała zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Wykonawca w czasie realizacji robót ma obowiązek stosowania się do przepisów zawartych w ustawie z 
dnia 27 kwiecień 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Przed przystąpieniem do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuje się oferentów do dokonania oględzin stanu istniejącego 
obiektu w którym przewiduje się wykonywanie prac remontowych. Wykonawca zobowiązany jest do 
sprawdzenia osobiście wszystkich pomiarów
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy.
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Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące infor-
macje:
Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy .
Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania.
Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 
opracowania.
2.MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4.
2.2. Stolarka drzwiowa.
Należy stosować stolarkę marki PORTA bądź zamienniki o porównywalnych właściwościach.
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe 
niż podano poniżej.

2.3. Okucia budowlane 
Każdy  wyrób  stolarki  budowlanej  powinien  być  wyposażony  w  okucia zamykające,  łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe szyldy i klamki stosowane w stolarce drzwiowej powinny być 
dokładnie dopasowane i powinny być zamykane kluczami płaskimi typu Euro- profil 2.3.3. 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. 
2.3.1. Okucia stalowe powinny 
Być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.
3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5  3.2.  Sprzęt  
niezbędny do wykonania robót Rodzaje sprzętu używanego do robót stolarskich pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z  zarządzającym  realizacją  umowy.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  
narzędzia  nie  gwarantujące zachowania  wymagań  jakościowych  robót  i  przepisów  BIOZ  zostaną  przez
zarządzającego  realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
4.  TRANSPORT  
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4  
4.2.  Transport materiałów 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót stolarskich można 
przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez  zarządzającego  realizacją umowy  . 
Załadunek,  transport  i  rozładunek  materiałów  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  przepisami  BIOZ  i 
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przepisami o ruchu drogowym.   
5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 5  
5.2.1. Demontaż stolarki okiennej , drzwiowej i parapetów należy 
Wykonać ręcznie przy użyciu narzędzi prostych. 
5.2.2. Przygotowanie ościeży 
Przed  osadzeniem  okien  i drzwi  należy  sprawdzić  dokładność  wykonania  ościeża,  do  którego  ma 
przylegać  ościeżnica.  W  przypadku  występujących  wad  w  wykonaniu  ościeża  lub  zabrudzenia 
powierzchni ościeża, ościeże naprawić i oczyścić.  
5.2.3.  Montaż stolarki  drzwiowej drewnianej  
Montaż  stolarki  może  być  prowadzony  na  budowie  dopiero  wówczas,  jeżeli  budynek  jest  już 
zabezpieczony  przed  opadami  atmosferycznymi.  Na  plac  budowy  powinny  być  dostarczone  gotowe 
kompletne    drzwi  wraz  z  ościeżami.  Do  czasu  ich  montażu  powinny  być  składowane  w  miejscach 
suchych,  nie  narażonych  na  działanie  czynników  atmosferycznych.  Ościeżnice  stolarki  powinny  być 
ustawione na właściwym miejscu w otworze ściany i tymczasowo umocowane za pomocą podkładek i 
klinów drewnianych wbijanych przy narożnikach między ościeżnicę a ościeże. Prawidłowość osadzania 
ościeżnicy musi być sprawdzana za pomocą poziomnicy i przymiaru do mierzenia przekątnych światła 
ościeżnicy.  Styki  elementów  stolarki  z  przegrodami  budynku  powinny  być  przykryte  listwami 
drewnianymi.  Mocowanie  do  ściany    należy  wykonać  przy  użyciu  pianki  montażowej.  Uszczelnienie 
pianką  poliuretanową  wykonywać  ostrożnie,  aby  nie  spowodowano  wykrzywienia  ościeżnic,  tak  aby 
puchnąć miała możliwość wydostawania się ze szczeliny na zewnątrz i tam tężała. Po stężeniu, nadmiar 
pianki, który wypłynął obciąć nożem. 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
  jakości zastosowanego drewna, 
  jakości stopnia impregnacji drewna, 
  jakości połączeń drewnianych elementów konstrukcji, 
  dokładności montażu poszczególnych elementów konstrukcji, 
  jakości stolarki budowlanej. 
  jakości okien z  PCV 
  jakości okien dachowych ( połaciowych) 
  zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
  zgodności wymiarów, 
  prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
  działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
  prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. W  czasie  kontroli  szczególna  uwaga  będzie  zwracana  na 
sprawdzenie  zgodności  prowadzenia  robót 
stolarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
7.  OBMIAR ROBÓT  
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  p.7.  
Podstawą  dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach  poszczególnych 
pozycji,  jest  załączony  do  dokumentacji  przetargowej  przedmiar  robót.  Wykonawca  jest  zobowiązany 
dokonać pomiaru z natury stolarki okiennej będącej przedmiotem zamówienia. 
7.2.  Jednostki obmiarowe. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
  1 m3 wbudowanego drewna. 
  1 m2 – stolarka okienna i drzwiowa 
  1 m - długości pochwytu 
  1 m2 - powierzchnia parapetów zewnętrznych 
  1 szt. – ościeżnica metalowa, okno dachowe 
  1 stop. – schody wewnętrzne 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 8. 
8.1. Odbiór robót polega na sprawdzeniu: 
  zgodności wymiarów z dokumentacją techniczną. 
  prawidłowości montażu 
  prawidłowości działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających. 
Podstawą  płatności  są  ceny  jednostkowe  poszczególnych  pozycji  zawartych  w  wycenionym  przez 
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wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
  przygotowanie stanowiska pracy 
  dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji. 
  montaż stolarki drzwiowej w budynkach garażowo-gospodarczych,                          
  montaż okien  
  montaż drzwi i bram metalowych 
  wykonanie piaskownic drewnianych 
  wykonanie huśtawek z drewna 
  wykonanie paneli płotu frontowego z krawędziaków 
  szlifowanie elementów stolarskich 
  transport elementów  
  wykonanie ślepej podłogi z płyt OSB 
  montaż schodów strychowych na poddasze, 
  prace wykończeniowe  
  likwidację stanowiska roboczego. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 
9.  PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
9.1 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym 
w szczególności: 
  PN-61/D-95007 – Drewno tartaczne iglaste, 
  PN-57/D-01001 – Drewno iglaste, 
  PN-57/D-96000 – Tarcica iglasta, 
  PN-EN 408:1998 – Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone, 
  PN-EN 388:1999 – Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości, 
  PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie,  
  PN- 88/B-10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania, 
   PN-62/B – 02357 – Tolerancje wymiarów stolarki budowlanej i meblowej.   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
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II. ROBOTY INSTALACYJNE
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ST 02.01 – INSTALACJA ELEKTRYCZNA
(CPV 45310000-3)

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ
OPRAW ELEKTRYCZNYCH 

( CPV 45311000-0)
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem 
instalacji elektrycznych i opraw oświetleniowych.
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną 
zrealizowane w ramach zadania „Termomodernizacja budynku biurowo-administracyjnego”
1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji elektrycznych w pomieszczeniach budynku.
Zakres robót obejmuje:

a) instalacje oświetlenia
1.4 Określenia podstawowe
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
z określeniami podanymi w ST 00.01 pkt.1.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 1. Wykonawca Robót jest
odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 
Rodzaje aparatury, opraw oświetleniowych, tablic i osprzętu oraz materiałów pomocniczych zastosowanych 
do budowy instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych 
rodzajów opraw, aparatury i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem 
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, które będą uzgodnione w obowiązującym trybie 
z Projektantem i Zamawiającym, i które nie pogorszą parametrów technicznych przyjętych rozwiązań. 
Szczególnie dotyczy to ochrony przed porażeniem prądem i natężenia oświetlenia w pomieszczeniach oraz 
w komunikacji.

2.0 MATERIAŁY
2.1 Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi 
w projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm państwowych (PN lub 
BN) oraz przepisom dotyczącym budowy urządzeń elektrycznych. Materiały, wyroby i urządzenia, dla 
których wymaga się świadectw, jakości, np.: aparaty, kable, urządzenia prefabrykowane, itp., należy 
dostarczać ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, aprobatami technicznymi lub protokółami 
odbioru technicznego (np. w przypadku urządzeń prefabrykowanych).
2.2 Odbiór materiałów na budowie:

- materiały takie jak: tablice rozdzielcze główne i pomocnicze, oprawy oświetleniowe, przewody należy
dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, wymaganymi atestami, 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

2.3 Składowanie materiałów na budowie:

68



Składowanie materiałów na budowie 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.

3.0 SPRZĘT
Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny 
odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich, jakości oraz wytrzymałości. Urządzenia i sprzęt 
zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone parametry techniczne i powinny być 
ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia 
i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, 
powinny mieć aktualne dokumenty i certyfikaty uprawniające do ich eksploatacji.

4.0 TRANSPORT
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 
elementów, konstrukcji urządzeń itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót elektrycznych. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń 
rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców. Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji 
oraz aparatów bezpośrednio przed montażem.

5.0 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami. 
Powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji. Wskazane jest, aby przebiegała 
w liniach poziomych i pionowych.
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.
Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie:
zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie korytek na 
konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytkach wraz z założeniem pokryw.
5.2 Wprowadzenie przewodów i kabli
Przed przystąpieniem do prac montażowych sprawdzić prawidłowość mocowania i ustawienia aparatów oraz
odbiorników. Wprowadzenie przewodów do urządzeń (aparaty, odbiorniki, tablice, oprawy) należy wykonać 
zgodnie ze wskazówkami podanymi w instrukcji montażowej wytwórcy i uwzględniając następujące warunki:

- w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone muszą być 
chronione,
- przewody odbiorników i aparatów nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny powinien 
mieć większy nadmiar długości niż przewody robocze,
- zewnętrze warstwy ochronne przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko z tych części przewodu,
które po podłączeniu będą niedostępne,
- w przypadku, gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub odbiornik jest 
zaopatrzony w dławik, należy uszczelnić przewód zgodnie z warunkami wykonania instalacji szczelnych,
- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany muszą być chronione przed 
uszkodzeniami, przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych.

5.3 Przyłączenie przewodów i kabli
Miejsce połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 
połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozja. Ponadto należy zachować następujące wymagania:
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- żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na długości niezbędnej dla prawidłowego 
połączenia z zaciskiem,
- koniec żyły wielodrutowej należy zabezpieczyć przed możliwością oddzielenia się poszczególnych 
drutów lub skrętek np. przez końcówkę lub zaprasowana tulejkę (dopuszcza się zakończenia z dobrze 
ocynowanym końcem w przypadku przewodów z żyłami Cu),
- długość żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać przyłączenie ich 
do dowolnego zacisku,
- końce żył przewodów wprowadzonych do odbiornika, a niewykorzystanych należy izolować 
i unieruchomić,
- na żyły należy założyć oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiału izolacyjnego,
- kolory żył w tym żyły ochronnej powinny być oznaczone zgodnie z Polska Norma

5.3 Przyłączenia 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, korozja itp. Połączenia mogą być wykonane, jako sztywne 
lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne 
należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio od odbiorników oraz przewodami 
kabelkowymi i kablami. Połączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej 
amplitudzie lub przystosowane są do przesunięcia lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonywa
:
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,
- przewodami wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
5.4 Cechowanie odbiorników i aparatów
Każdy aparat i odbiornik należy oznakować symbolem zgodnym ze schematem.
5.5 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 pętli zwarciowych,
- pomiary rezystancji uziemień,
- próby funkcjonalne.

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ODBIORU ROBÓT
1. Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami pkt. 10.0.
2. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlega
:
- 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 natężenia 
oświetlenia w pomieszczeniach badawczych i pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.

7.0 OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostką obmiarową jest komplet robót.

8.0 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 8.
Wykonanie Robót określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających wg zasad określonych 
w ST 00.01 „Wymagania ogólne".
8.1 Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu
Odbiór robót ulegających zakryciu umożliwia ocenę prawidłowości montażu. Powinien być przeprowadzony 
komisyjnie, w obecności przedstawiciela Inwestora. Z odbioru robót ulegających zakryciu należy sporządzić 
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protokół podając również ocenę jakości robót. 
Odbiorowi elementów wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlegają fragmenty instalacji, które 
będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakończeniu robót montażowych.
8.2 Odbiór końcowy
Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy przestrzeganiu 
ogólnych zasad odbioru obiektów.
8.2.1 Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót jest zobowiązany do:

- przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny robót będących przedmiotem odbioru, 
a w szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami, protokółów 
i zaświadczeń z dokonanych prób montażowych, aktualną dokumentację powykonawczą, instrukcje 
eksploatacji urządzeń

- umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z wyżej wymienionymi dokumentami i przedmiotem 
odbioru

8.2.2 Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:
− sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, 
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,
− sprawdzić udokumentowanie jakości materiałów i urządzeń,
− sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokółami prób 
montażowych, sprawdzających przy tym również wykonanie zleceń i ustaleń zawartych w protokóle prób 
i odbiorów.

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 
Inwestora i oddającego wykonane roboty i przez osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół 
powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz 
uzgodnione terminy ich usunięcia.
Odbiorowi końcowe podlegają:

- instalacje elektryczne w pomieszczeniach.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 9.

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Elektroenergetyki 1988 r.
2. PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 

Przewody o izolacji i powłoce poliwinitowej, okrągłe.
3. PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 

Przewody jednożyłowe o izolacji poliwinitowej.
4. PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektroenergetycznym
5. PN-90/E-06401/02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nieprzekraczającym 30 kV. Połączenia i zakończenia żył.
6. BN-85/3081-01 03 Wytyczne przeprowadzania po montażowych badan odbiorczych.
7. PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
8. Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
9. Instrukcja badan odbiorczych urządzeń elektrycznych- MGiE 1982 r.
10. Zarządzenie Dyrektora PCBiC z dnia 20.05.1994 - W sprawie wykazu wyrobów podlegających 

obowiązkowemu zgłaszania do certyfikatu na znak bezpieczeństw.
11. Katalog przewodów instalacyjnych i opraw.
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