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STB00.00WYMAGANIA OGÓLNE 
CPV 45212172-2 

 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STB 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STB) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
objętych zadaniem inwestycyjnym BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH (PSZOK) Z PUNKTEM WYMIANY RZECZY UŻYWANYCH  
W MIEJSCOWOŚCI GIŻYCKO  WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 
Zakres stosowania STB 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (STB) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie 
szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wprowadził do niniejszej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, 
obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, 
obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych 
w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej. 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 
objętych specyfikacjami technicznymi(SST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (STB) z tym, że 
dla robót drogowych została opracowana oddzielna ST wymagania ogólne. 

1.3. Określenia podstawowe 
Ilekroć w SST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o 
zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie 
przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych 
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
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b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 

śmietniki. 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, 
przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu - także dziennik montażu. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.17. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.18. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
1.4.19. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwaoraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
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1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą 
do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych ora zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 

1.4.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 

1.4.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru/kierownika kontraktu - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru/inżyniera kontraktu w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 

1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 

1.4.34. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. 
L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę, jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
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1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez Wykonawcę lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.39. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.40. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznychwykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja2004 r. 

1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach) w skrócie 
Inspektor/Inżynier kontraktu 

1.4.44 Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 
na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych. 

b) warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 
rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

c) warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 
nawierzchni. 

d) podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e) podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 
może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. może 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
działania mrozu. 

h) warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 
warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i) warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

1.4.45.Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 
lub obiektu mostowego. 

1.4.46.Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 
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1.4.47.Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 

1.4.48.Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 
warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeni w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w 
dokumentacji projektowej i w SST 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 zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą 
zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

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 okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 
Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
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osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

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

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem   zbiorników  i   cieków  wodnych   pyłami   lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu             i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 
użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 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). 
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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 Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych 
badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać 
wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca 
przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez 
siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy 
stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w niniejszej 
dokumentacji towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie 
urządzeń  i materiałów nie gorszych niż opisywanym w dokumentacji tj. spełniających wymagania 
techniczne, funkcjonalne, i jakościowe co najmniej  takie jak wskazane w dokumentacji projektowej 
lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywanym 
w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia  spełniają wymagania 
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określone w dokumentacji technicznej. 
 
 

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 wskazaniomzawartym w SST, programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
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 właściwy zarząd 
drogi 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. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy, 

- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodnośćz dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, z projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 
normach i wytycznych. 
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5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne,  kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości (w skrócie PZJ) 
winien zawierać: 

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

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

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

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

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STB. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STB. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
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usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do 
pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego                       i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 
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budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika                   i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

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

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

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

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót,  

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

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

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

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje 
Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
6.8.2  Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub 
w SST. 

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1-3 , następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

6.8.5  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. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach oraz 
KNNR-ach, stanowiących kod pozycji. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w 
dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
7.4.Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inspektora nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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 Inspektor nadzoru. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi częściowemu podlegają: 

a) roboty zanikające oraz ulegające zakryciu, 



OBIEKT: BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Z PUNKTEM WYMIANY RZECZY 
UŻYWANYCH W MIEJSCOWOŚCI GIŻYCKO  WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 

 

15 
 

b) etapy/elementy robót określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 4 do 
umowy, 

c) roboty konstrukcyjno - montażowe, jeżeli warunki wykonania i odbioru robót przewidują ich odbiór 
techniczny. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
  8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie i na zasadach 
ustalonych w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót 
i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru 
ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacją projektową i  SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) – operat kolaudacyjny  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
b) szczegółowe specyfikacje techniczne  - uzupełniające lub zamienne, 
c) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
d) protokoły odbiorów częściowych, 
e) recepty i ustalenia technologiczne, 
f) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
g) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 
h) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.: na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

j) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
k) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
l) protokół przekazania materiałów rozbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania 
 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będągotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponownytermin odbioru ostatecznego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lubuzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonaniarobót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie 
okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót".  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót 
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub 
wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Roboty pominięte w 
przedmiarze robót a uwzględnione w dokumentacji projektowej podlegają obowiązkowemu wykonaniu przez 
Wykonawcę w ramach kwoty ryczałtowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą 
obejmować: 

a) robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy,  
c) wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
d) koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
e) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy cenach jednostkowych  z 
wyłączeniem podatku VAT, 
f) koszty utrzymania terenu budowy, 
g) koszty zajęcia innych działek, m.in. zajęcia pasów drogowych, sąsiednich nieruchomości, 
h) wykonania tymczasowych dojazdów, objazdów/przejazdów, 
i) koszty utrzymania obiektu budowlanego związanego z jego funkcjonowaniem podczas robót 
budowlanych, 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz.907). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 poz. 935). 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232 z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260). 

10.2. Rozporządzenia 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
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 209, poz. 1779). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

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

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

 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. Nr 120, poz. 
1126). 

 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. Nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

 Nr 198, poz. 2042). 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo -Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBIEKT: BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Z PUNKTEM WYMIANY RZECZY 
UŻYWANYCH W MIEJSCOWOŚCI GIŻYCKO  WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 

 

18 
 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 
STB 02.00  ROBOTY ZIEMNE POD OBIEKTAMI BUDOWLANYMI  

STB. 02.01. WYKOPY I NASYPY 
CPV 45111200-0 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów 
i nasypów w ramach budowy pn. BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH (PSZOK) Z PUNKTEM WYMIANY RZECZY UŻYWANYCH W MIEJSCOWOŚCI 
GIŻYCKO  WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w p.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 
obiektów budowlanych, dróg i obejmują : 
- wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I - III) z selekcją części gruntów do wykorzystania na 
nasypy, 
- budowę nasypów pod obiekty kubaturowe, 
- zasypywanie i zagęszczenie wykopów, 
- załadunek i wywóz nadwyżki gruntu.  
Orientacyjne ilości robót podano w Przedmiarach Robót. 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu, 
1.4.2. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.3. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.4. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m 
1.4.5. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych, 
1.4.6. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych 
1.4.7. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą 
drogową. 
1.4.8. Wskaźnik zagęszczenia gruntu Isz - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu - dla gruntów 
małospoistych i spoistych, 
1.4.9. Stopień zagęszczenia gruntu Id - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia dla gruntów niespoistych, 
1.4.10. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST 00.00 "Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót zgodnie z STB-00.00 „Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
2.1. Istniejąca sytuacja gruntowo –wodna 
Zakres robót budowlanych nie wymaga przeprowadzenia badań geologicznych 
2.2. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów, które spełniają warunki przydatności do wykorzystania przy 
zasypce wykopów lub budowie nasypów, powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów i zasypki wykopów, powinny być wywiezione 
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przez Wykonawcę i utylizowane. Miejsce wywozu uzgodnić z Inwestorem. Określenia przydatności gruntu do 
wbudowania dokonać na podstawie Tab. 1 i 2. 
 

Tabela 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie 

Kat. Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału Gęstość objętościowa 

w stanie naturalnym 

Przeciętne spulchnienie po 

odspojeniu w % od 
pierwotnej objętości 

1 

Piasek suchy bez spoinowania 15,7 od 5 do 15 
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5 do 15 
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30 
Popioły lotne nie zleżałe 11,8 od 5 do 15  

2 

Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25 

Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, 
twardoplastyczne i plastyczne  

17,7 od 15 do 25 

Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości 
do 30 mm 

12,7 od 15 do 25 

Torf z korzeniami grubości do 30 mm 10,8 od 20 do 30 

Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego, pyłu z 
gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna 

16,7 od 15 do 25 

Żwir bez spoiwa lub małospoisty 16,7 od 15 do 25 

3 

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne i 
plastyczne 

18,6 od 20 do 30 

Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 

mm 

13,7 od 20 do 30 

Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 18,6 od 20 do 30 

Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z 
gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna  

17,7 od 20 do 30 

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o 
wymiarach do 40 mm 

19,6 od 20 do 30 

Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne 
i plastyczne, bez głazów  

17,7 
 

od 20 do 30 

Mady i namuły gliniaste rzeczne 19,6 od 20 do 30 

Popioły lotne zależałe 19,6 od 20 do 30 

 Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35 

 Nasyp zleżały z gliny lub ilu z gruzem, tłuczniem i 
odpadkami drewna lub głazami o masie do 25 kg, 
stanowiącymi do 10% objętości gruntu 

19,6 od 25 do 35 

 Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, półzwarte i 

zwarte 

20,6 od 25 do 35 

 Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 
do 10% objętości gruntu  

20,6 od 25 do 35 

 Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami 50 

kg 

16,7 od 25 do 35 

 Iłołupek miękki 19,6 od 25 do 35 

 Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm 
lub z głazami o masie do 10 kg 

19,6 od 25 do 35 

 
Tablica 2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-98/S-02205 
 

Lp. 
Wyszczególnie nie 

właściwości Jednostki 
Grupy gruntów 

 
 
 

 
 

Niewysadzinowe Wątpliwe wysadzinowe 
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1 Rodzaj gruntu  - rumosz 

niegliniasty 
- żwir 
- pospółka 
- piasek gruby 

- piasek średni 
- piasek drobny 
- żużel 
nierozpadowy 

- piasek pylasty 
- zwietrzelina gliniasta 
- rumosz gliniasty 
- żwir gliniasty 
- pospółka gliniasta 

mało wysadzinowe 
- glina piaszczysta zwięzła, 
- glina pylasta zwięzła 
- ił, ił piaszczysty, ił 
pylastybardzo wysadzinowe 

- piasek gliniasty 
- pył, pył 
piaszczysty 
- glina piaszczysta, glina, glina 
pylasta 
- ił warstwowy 

2 Zawartość cząstek £ 

0,075 mm £ 0,02 

mm 

% < 15 
< 3 

od 15 do 30 od 3 do 10 > 30 
> 10 

3 Kapilarność bierna m < 1,0 > 1,0 > 1,0 

4 Wskaźnik piaskowy  > 35 od 25 do 35 < 25 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne odnośnie sprzętu. 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu zgodnie z SST00.00 „Wymagania ogólne". 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do : 

3.2.1 Odspajania i wydobywania gruntów : urządzenia mechaniczne : koparki, ładowarki, itp., 
3.2.2 Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów : spycharki, zgarniarki, równiarki, itp., 
3.2.3 Transportu mas ziemnych : samochody wywrotki, 
3.2.4 Sprzętu zagęszczającego : ubijaki mechaniczne, płyty wibracyjne, walce, itp. 

4. TRANSPORT 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału): jego objętości, technologii odspajania i załadunku. Transport na odległość do 10 km. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu (materiału).Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 5.1. Wykonanie wykopów 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a 
naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 
odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. Wykonawca powinien wykonywać 
wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane 
oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów 
powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na składowisko. O ile Inspektor dopuści 
czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym 
zawilgoceniem. Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej 
projektowanych rzędnych robót ziemnych. Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile 
grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. Z chwilą 
przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 
wykonujących tę czynność budowlaną. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych wynikających z 
niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
5.2. Wykonanie nasypów 
5.2.1. Grunty i materiały do nasypów 
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Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-81/B-03020; 
PN-74/B-04452; PN-88/B-04481. W 
5.2.2. Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej strefie 
podłoża nasypu do głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu. Jeżeli wartość stopnia zagęszczenia jest mniejsza 
niż określona w Dokumentacji Technicznej. Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe 
wymaganie zostało spełnione. 
5.2.3. Zasady wykonania nasypów 

Ogólne zasady wykonywania nasypów : 
a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z pospółki lub piasku grubego. Nasypy powinny być 
wznoszone równomiernie na całej szerokości. 
b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu 
używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po 
stwierdzeniu przez Inspektora prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 
5.3. Grubość warstwy 

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić 
doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny. Orientacyjnie przyjmuje się grubość warstwy 0,20 m. 
5.4. Wilgotność gruntu 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją od -20% do + 
10% jej wartości.Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej 
wartości, to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody, Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od 
wilgotności optymalnej o ponad 1 0% jej wartości, grunt należy osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny. 
Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany przez Inspektora. 
5.5. Wymagania dotyczące zagęszczania 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą 
oznaczenia stopnia zagęszczenia gruntu Id. Zgodnie z opisem technicznym do „Projektu budowlano-
wykonawczego konstrukcji" należy przyjąć stopień zagęszczenia gruntu Id=0,50.Jeżeli badania kontrolne 
wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, 
doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje 
uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy 
materiał, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
5.6. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż 
±10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i - 3 
cm.Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 
tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy 
pomiarze łatą 3-metrową albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze 
sposobu umocnienia powierzchni. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  
6.1.1. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
6.1.1.1. Kontrola wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
d) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie. 

6.2. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 

Rodzaje badań i pomiarów : 
- badania przydatności gruntów do budowy nasypów wg norm przedmiotowych, 
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- badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
- badania zagęszczenia nasypu. 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości stopnia 
zagęszczenia Id. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe.Oznaczenie stopnia 
zagęszczenia Id, powinno być przeprowadzone według normy BN- 77/8931-12, oznaczenie modułów 
odkształcenia według normy BN-64/8931-02. Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien 
wpisywać do dokumentów laboratoryjnych.Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża 
pod nasypem powinna być potwierdzona przez Inspektora wpisem w dzienniku budowy. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inspektora Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.Wszystkie roboty, które wykazują większe 
odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez 
Wykonawcę na jego koszt. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,SST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania 1 m3 wykopów obejmuje : 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wykonanie wykopu z przemieszczeniem urobku w nasyp na odległość do 1 km (na odkład) 
- przewiezienie i wyładunek na składowisko wraz z utylizacją, 
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
- profilowanie dna wykopów, 
- zagęszczenie powierzchni wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- rozplantowanie urobku na odkładzie. 

 
Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje : 

- prace pomiarowe, 
- oznakowanie robót, 
- zakup i dowóz gruntu  
- profilowanie powierzchni nasypu i skarp, 
- zagęszczanie nasypu, 
- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-86/B-O2480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów  
PN-88/B-O4481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów  
PN-B-O4493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej  
BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-81/ZASYPANIE-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
STB 02.02   ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM 

CPV 45111200-0 
 

1. WSTĘP 

1.1.   Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podczas realizacji 
inwestycji pn. BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
(PSZOK) Z PUNKTEM WYMIANY RZECZY UŻYWANYCH W MIEJSCOWOŚCI GIŻYCKO  WRAZ 
Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ  
1.2.   Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy zasypywaniu wykopów przy obiektach 
kubaturowych oraz zagęszczenie gruntu nasypowego (posadzki na gruncie i podsypka pod ławy i stopy 
fundamentowe). 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1 Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu dla gruntów 
małospoistych i spoistych. 

1.4.2 Stopień zagęszczenia gruntu Id - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia dla gruntów niespoistych. 

1.4.3 Wskaźnik różnorodności - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami  
i Specyfikacją SST 00.00 "Wymagania Ogólne". 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość oraz za zgodność z Rysunkami, ze Specyfikacjami  

i poleceniami Inspektora.Ogólne wymagania podano w Specyfikacji SST00.00 "Wymagania Ogólne".  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i Specyfikacją Techniczną. 

2. MATERIAŁY 

Piasek, żwir, pospółka, kruszywo naturalne lub materiał rodzimy pochodzący z wcześniej wykonanych wykopów 
pod warunkiem spełnienia warunku niewysadzinowości. Materiały te powinny zagwarantować prawidłowe 
zagęszczenie się i wodoprzepuszczalność nie mniejszą niż 8m/dobę. 

3. SPRZĘT 
Do zagęszczania należy używać : ubijaków mechanicznych, walców,  

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zasypywania wykopów powinny odbywać się tak 
aby zachować ich dobry stan techniczny. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 5.1 Zasypywanie wykopów 
Zasypywanie wykopów, obsypywanie obiektów kubaturowych powinno być przeprowadzone bezpośrednio po 
wykonaniu w nich projektowanych elementów obiektu i określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypania 
wykopów ich dno powinno być oczyszczone z zanieczyszczeń obcych i odwodnione. Do zasypywania powinien 
być użyty grunt niespoisty, niezamarznięty i bez jakichkolwiek zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, 
odpadków budowlanych lub innych materiałów). 
5.2.   Zagęszczanie gruntu zasypowego 
Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczana mechanicznie. Grubość zagęszczanych warstw winna wynosić : 
orientacyjnie 020 m. Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli 
laboratoryjnej, do naturalnego stopnia zagęszczenia gruntu. Przy zagęszczaniu gruntów zasypowych, dla 
uzyskania równomiernego wskaźnika należy : 
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 rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem 
mechanicznym, 

 warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie przejść sprzętu 
zagęszczającego, 

Wykopy przy ścianach obiektów kubaturowych zagęszczać warstwami co 20 cm stosując zagęszczarki 
zaakceptowane przez Inspektora. Wymagany stopień zagęszczenia gruntu wykopu 98% w skali Proctora. 
Wymagany stopień zagęszczenia podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Podczas zasypywania gruntu zasypowego należy kontrolować jego zagęszczenie. Wymagany stopień 
zagęszczenia gruntu: 
 wykop (obsypka obiektów) 98% w skali Proctora 
 podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora 
 przy fundamentach stopień zagęszczenia gruntu powinien być taki jak gruntu rodzimego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne". 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) zasypanych i zagęszczanych wykopów. 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) i zagęszczonego gruntu pod posadzki i podsypki pod 
fundamenty. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne". 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m3 zasypania wykopów obejmuje : 
- roboty przygotowawcze 
- zasypanie wykopów 
- zagęszczenie wykopów 
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6  
Cena wykonania 1 m3 zagęszczenia podsypki pod posadzki na gruncie i podsypki pod fundamenty obejmuje: 
- roboty przygotowawcze 
- zasypanie wykopów 
- zagęszczenia podsypki pod posadzki na gruncie 
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy dotyczące robót ziemnych 
PN-86/B-02480     Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
PN-68/B-06050     Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-74/B-04452     Grunty budowlane. Badania polowe.  
PN-88/B-04481     Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 
 
 
 
 
 
 

STB 04.00   STAL ZBROJENIOWA  
CPV 45262310-7 

1. WSTĘP 
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1.1.   Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  
z wykonaniem zbrojenia niesprężającego betonu konstrukcyjnego podczas realizacji robót pn.: BUDOWA 
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Z PUNKTEM 
WYMIANY RZECZY UŻYWANYCH W MIEJSCOWOŚCI GIŻYCKO  WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ  

1.2.   Zakres stosowania Specyfikacji . 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.   Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą robót związanych z : 
- przygotowaniem zbrojenia, 
- montażem zbrojenia, 
- kontrolą jakości robót i materiałów. 
1.4.   Określenia podstawowe 

Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 40 mm. 
Zbrojenie niesprężyste - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny. 
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. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
Specyfikacji ST-B-00. 

2. MATERIAŁY 
2.1.   Stal zbrojeniowa 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i PN-91/S-10042.Stal 
zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy.  
2.1.1. Asortyment stali 
Do zbrojenia betonu prętami wiotkimi należy stosować następujące klasy i gatunki 
stali oraz średnice prętów : 
stal A-III (34GS) oraz A-0 (St3S), 
średnice od Ø4,5-Ø20 mm. 

 
3. SPRZĘT 

Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urządzeniami stanowiącymi wyposażenie zbrojarni. 
Sprzęt używany do wykonania zbrojenia musi być zaakceptowany przez Inspektora. 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny. Materiały należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, 
obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne w stosunku do prowadzonych robót zgodnie z SST00.00 „Wymagania ogólne". 
5.2. Przygotowanie zbrojenia. 
5.2.1. Czyszczenie prętów 

W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym wymagania 
punktu 5.3.1. należy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się, że zanieczyszczenia powstały w okresie od 
przyjęcia stali na budowie do jej wbudowania.Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić 
preparatami rozpuszczającymi tłuszcz.Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć 
wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego 
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prętów. Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej 
wody.Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora. 
5.2.2. Prostowanie prętów 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia pręta od linii prostej nie powinna przekraczać 4 mm. 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek. 
5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w 
tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1.0 cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu 
mechanicznych noży. Należy ucinać pręty krótsze od długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne od 
wielkości i ilości odgięć. Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje poniższa 
tabela. 

 
Tabelka 1- Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4. Odgięcia prętów i haki 
Minimalne średnice trzpieni do używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 1 (PN-91/S-
10042). 

Tabela 2. Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia  

Średnica pręta 
zaginanego 

Stal żebrowana 
Rak<400 MPa     400 < Rak < 500        Rak > 500 MPa 

D < 10 d0 = 3d               d0 = 4 d                  d0 = 4d 
10 < d < 20 d0 = 4d               d0 = 5d                  d0 = 5d 
20 < d < 28 d0 = 6d               d0 = 7d                  d0 = 8d 

D > 28 d0 = 8d                   - - 
 
d - oznacza średnicę pręta 

 

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d.Na zimno, 
na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być 
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza 
odgięciem w obrębie haka, powinna być nie mniejsza niż : 5d  dla stali klasy A-0 10d    dla stali klasy A-III. W 
miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięcia ulegają jednocześnie wszystkie pręty 
zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.Wewnętrzna średnica odgięcia 
strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków.Należy zwrócić uwagę przy 
odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas 
wyginania. 

 
5.3. Montaż zbrojenia 
5.3.1. Wymagania ogólne 

Średnica 
pręta 

Kąt odgięcia 
45 90 135 180  

- 1.0 1.0 1.0 
10 0.5 1.0 1.0 1.5 
12 0.5 1.0 1.0 1.5 
14 0.5 1.5 1.5 2.0 
16 0.5 1.5 1.5 2.5 
20 1.0 1.5 2.0 3.0 
22 1.0 2.0 3.0 4.0 
25 1.5 2.5 3.5 4.5 
30 2.5 3.5 5.0 6.0 
32 3.0 4.0 6.0 7.0 



OBIEKT: BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Z PUNKTEM WYMIANY RZECZY 
UŻYWANYCH W MIEJSCOWOŚCI GIŻYCKO  WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 

 

27 
 

Wymaga się następującej klasy stali : A-0 i A-III, (PN-91/S-10041, PN-90/B-03200, PN-77/B-06200), dla 
zbrojenia betonu.Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton.Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 
może ulec zmianie.W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie 
można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 
zabłoconej i oblodzonej stali która była wystawiona na działanie słonej wody.Stan powierzchni wkładek 
zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem.Możliwe jest wykonanie zbrojenia z 
prętów o innej średnicy niż przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te 
wymagają zgody pisemnej Inspektora.Beton jest zbrojony prętami żebrowanymi o średnicy nie większej niż 20 
mm. Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka betonowanego elementu.Minimalna grubość 
otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co 
najmniej: Cmin>0 jeżeli dg<32 mm Cmin>0+5 jeżeli dg>32 mm. Przed betonowaniem zbrojenie powinno być 
odebrane przez Inspektora i odbiór wpisany do dziennika budowy.Układanie zbrojenia bezpośrednio na 
deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
5.3.2. Montowanie zbrojenia 
5.3.2.1.      Łączenie prętów za pomocą spawania 
Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 

• czołowe, elektryczne, oporowe, 
• nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
• nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
• zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
• zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 

5.3.2.2.     Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania 
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych. 

5.3.2.3.  Skrzyżowania prętów 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi.Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średn. do 12 mm. 
Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów 
należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami. 
5.3.2.4.  Kotwienie prętów 
Pręty zbrojeniowe należy kotwić do istniejących elementów za pomocą systemowych kotew wklejanych 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji STB-00.00 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia 
zbrojenia podaje tabela nr 3.Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące wytyczne : 
dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 
3%różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać 3mmdopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na 
jej długości nie powinna przekraczać 25mmliczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę 
siatkach nie powinna przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych 
skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, różnice w rozstawie 
między prętami głównymi w siatce nie powinny przekraczać 5 cmróżnice w rozstawie strzemion nie powinny 
przekraczać 2 cm. 
 

Tabela 3. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczania zbrojenia 
Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchyłka 

Cięcia prętów 
(L - długość pręta wg projektu) 

dla L < 6.0 m dla L 
> 6.0 m 

20 mm  
30 mm 

Odgięcia (odchylenia w stosunku do 
położenia określonego w projekcie) 

dla L < 0.5 m  
dla 0.5 m < L < 1.5 m 

dla L > 1.5 m 

10 mm  
15 mm  
20 mm 
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Usytuowanie prętów 
otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku 
do wymagań projektu) 

 
< 5 mm 

odchylenie plusowe (h -jest całkowitą 
grubością elementu) 

dla h < 0.5 m  
dla 0.5 m < h < 1.5 m 

dla h > 1.5 m 

10 mm  
15 mm 
 20 mm 

odstępy pomiędzy sąsiednimi 
równoległymi prętami (a - jest odległością 
projektowaną pomiędzy powierzchniami 
przyległych prętów) 

a < 0.05 m  
a < 0.20 m  
a < 0.40 m 
 a > 0.40 m 

5 mm  
10 mm  
20 mm  
30 mm 

odchylenia w relacji do 
grubości lub szerokości w 
każdym punkcie zbrojenia (b - 
oznacza całkowitą grubość lub 
szerokość elementu) 

b < 0.25 m. 
b < 0.50 m. 
b < 1.5 m. 
b > 1.5 m. 

10 mm 
15 mm 
20 mm 
30 mm 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST00.00 „Wymagania ogólne". 
7.2. Obmiar robót ziemnych 
Jednostka obmiarową jest tona (t) stali konstrukcyjnej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania 1 t zbrojenia obejmuje : 
- roboty przygotowawcze 
- zakup i dostarczenie materiału, 
- czyszczenie, przygotowanie i montaż zbrojenia 
- testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy 
PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości  
PN-89/H-84023/01. Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.  
PN-82/H-93215. Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu  
PN-84/H-9300 Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych zwykłej jakości i 
niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania. 
PN-80.H-04310. Próba statyczna rozciągania metali.  
PN-78/H-04408. Technologiczna próba zginania. 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
10.2. Inne dokumenty 

[1] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591. Stal zbrojeniowa żebrowana gatunku 
10425.0/10425.9, importowana z CiSFR. IBDiM Warszawa 1992. 
[2] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891. Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 i 34GS o 
użebrowaniu według normy DIN488. ITB. Warszawa 1992. 

 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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STB 05.00 BETONOWANIE KONSTRUKCJI 
CPV 45262300-4 

 
 

1. WSTĘP 

1.1.   Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem elementów żelbetowych zbrojonych wiotkimi prętami i betonowych, podczas realizacji robót pn. : 
BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
(PSZOK) Z PUNKTEM WYMIANY RZECZY UŻYWANYCH W MIEJSCOWOŚCI GIŻYCKO  
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ  
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 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 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. 
Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu Zaczyn cementowy- 
mieszanina cementu i wody 
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 Beton towarowy :C12/15(zbliżona B15), C15/20 (zbliżona do B20), C20/25 (zbliżona do B25) C30/37 
(zbliżona do B37 także B35 oraz B40 według "PN-S-10042:1991" - norma mostowa) 

2.2 Drewno (tarcica na szalunki). 
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. 

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. 

Deskowanie systemowe zgodnie z instrukcją producenta. 

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 
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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. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wytwarzanie betonu 
Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w Wytwórni. Każda partia betonu winna być sporządzona wg. 
zatwierdzonej receptury. 
5.2. Wykończenie powierzchni betonowych 
5.2.1. Powierzchnie uformowane 
Powierzchnie niewidoczne: 
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 Umowa 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 
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wszystkie połączenia konstrukcyjne powinny występować w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub 
poziomych). 
 
5.3.Wykonanie deskowania 

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 deskowania 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 deskowania powinna umożliwiać łatwy ich montaż 
i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowania 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. 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 deskowania, 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. 

 
Uwaga! Zamiast deskowania dopuszcza się zastosowanie szalunków  systemowych. 

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 deskowań 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 rozdeskowaniu 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, 
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• 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 mi ędzy 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 2030 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 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 wykończonąpowierzchnią 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 
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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: 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 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). 
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-B-00.  
6.1 Deskowania 
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. 
 

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. 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.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. 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 Inspektora i kierownika robót, gwarantującymi ich autentyczność. Próbki powinny być 
przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inspektora przez jedną dobę w formach, a następnie po 
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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 wykonanychw 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 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 
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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 

Rimm≥a *RbG ( 1 ) 
gdzie : R min- najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złożonej z "n" próbek, 
RbG- wytrzymałość gwarantowana, 
a-współczynnik zależny od liczby próbek wg tabeli  

Liczba próbek-n A 
od 3 do 4 1.15 
od 5 do 8 1.10 
od 9 do 14 1.05 

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

Rimm >RbG ( 2 ) 
oraz 

bGRR  2,1
> 1.2*RbG ( 3 ) 

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





n

i

Ri
n

R
1

1

 ( 4 ) 

w którym RI- wytrzymałość poszczególnych próbek. 
2.      Przy liczbie kontrolowanych próbek n > 15 zamiast warunku (1) lub 

połączonych warunków (2) i (3) obowiązuje warunek (5) 
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w którym : 
R  - średnia wartość wg wzoru (4), 
s - odchylenie standardowe wytrzymałości dla serii n próbek obliczone wg wzoru: 

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 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. 
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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, 
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 SST00.00 „Wymagania ogólne". 
7.2. Obmiar robót betonowych 

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) konstrukcji betonowej lub żelbetowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne". 

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, 
- zagęszczenie mieszanki betonowej, 
- pielęgnacja betonu, 
- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy dotyczące deskowań 
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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. 

10.3. Normy dotyczące konstrukcji betonowych 
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. 

10.4. Inne dokumenty 

[1] Wytyczne wykonania pielęgnacji świeżego betonu preparatem powłokowym "Betonal". IBDiM Warszawa 
1984. 
[2] Standardowa metodyka badań i techniczno-ekonomiczne kryteria oceny efektywność stosowania domieszek 
chemicznych do betonu (wytyczne). CEBET. Warszawa 1986. 
[3] Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr 102/86. Cement 
drogowy 45. IBDiM Warszawa 1986. 
[4] Świadectwo do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr 101/85. Roksol B-3A - domieszka 
napowietrzająca do betonów cementowych. IBDiM Warszawa 1985. 
[5] Świadectwo dopuszczenia nr 323/84. Plastyfikator SK-1 ITB. ITB. Warszawa1984. 
[6] Instrukcja nr 237 stosowania do betonu środka uplastyczniającego "Klutan". ITB. Warszawa 1982. 
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[7] Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 563/85. Akcelbet 85. Akcelbett 85-6. 
Bezchlorkowe dodatki przyśpieszające twardnienie betonu. ITB. Warszawa 1986. 
[8] Międzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z betonu. Europejski Komitet Betonu. 
Arkady. Warszawa 1973. 
[9] 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. 
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STB 07.00 KONSTRUKCJA STALOWA 
KOD CPV: 4542110-8 

 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podkonstrukcji 
stalowej pod konstrukcje dachu podczas realizacji inwestycji pn. BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO 
ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Z PUNKTEM WYMIANY RZECZY 
UŻYWANYCH W MIEJSCOWOŚCI GIŻYCKO  WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót wymienionych w ST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Stal zgodnie z projektem konstrukcyjnym wykonawczym zabezpieczona antykorozyjnie 
Do konstrukcji stalowych stosuje się wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 wg PN-EN 10025:2002 
2.1.1. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
10025:2002 
a) wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań 
b) na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 

pęknięcia widoczne gołym okiem 
c) wady powierzchniowe takie jak: rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia nie metaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne, jeżeli: 
- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
- nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm 0,7 mm dla walcówki o grubości większej 

2.1.2. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
- znak wytwórcy 
- profil 
- gatunek stali 
- znak obróbki cieplnej 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
Stal powinna zostać zabezpieczona antykorozyjnie zgodnie z SST 5.1.  
2.1.3. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru 
konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych 
zostały usunięte. Cechowanie elementów farba na elemencie. 
2.2. Łączniki 
Jako łączniki występują połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 
2.2.1. Materiały do spawania 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-
146 wg PN -91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546 Elektrody EA-146 są to 
elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia statyczne 
i dynamiczne. Elektrody powinny mieć: 
- zaświadczenie jakości 
- spełniać wymagania norm przedmiotowych 
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- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i 
wymaganiami producenta. 
2.2.2. Śruby 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

a) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne  klasy:  

- dla średnic 8-16 mm - 4,8-II 

- dla średnic powyżej 16 mm - 5,6-II 

- stan powierzchni wg PN-EN26157-3:1998 

- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 

- własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997 
b) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P 
c) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 własności mechaniczne wg PN-82/M-82054.V09 - 

częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 
d) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091/M:2003 
e) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 
f) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 
2.2.3. Powłoki malarskie 
Materiały na powłoki malarskie wg II/4 
2.3.Składowanie materiałów i konstrukcji 
 Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku 
mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy 
przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w 
sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości 
składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu składowania należy rejestrować 
konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i 
naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki 
antykorozyjnej. Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek 
na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, które po wbudowaniu 
zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 
Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 2.4. Badania na 
budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inżyniera. 
Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
- jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
3. Sprzęt 
3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych 
urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym 
powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 

- Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie   z technologią spawania i 
dokumentacją konstrukcyjną. 

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

- Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 

- Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
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- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp   i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone   z dostateczną wentylacją; Stanowisko robocze 
powinno być odebrane przez Inżyniera. 
3.3. Sprzęt do połączeń na śruby 
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 
4. Transport 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały 
i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Sposób 
składowania wg punktu 2.3. 
5. Wykonanie robót  
5.1. Cięcie 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu 
po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
5.2. Prostowanie i gięcie 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur oraz 
promieni prostowania i gięcia. 
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 
5.3. Składanie zespołów 

5.3.1. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w 
miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować 
dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według załączonej tabeli. 

 
 

Długość elementu 

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 

 przyłączeniowy swobodny 

do 500  
500-1000  
1000-2000  
2000-4000  
4000-8000  
8000-16000  
16000-32000  

0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
3,0 
5,0 
8,0  

2,5 
2,5 
2,5 
4,0 
6,0 
10,0 
16,0 

   

 
5.3.2. Połączenia spawane 

a) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być czyszczone z rdzy, 
farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się 
według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach 
stosować nie większą od 1,5 mm. 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 
Nieprostoliniowość Pręty, blachownice, 

słupy, części ram 
0,001 długości lecz nie więcej jak 10 
mm 

Skręcenie pręta  0,002 długości lecz nie więcej niż 10 
mm 

Odchyłki płaskości połek, 
ścianek środnikow 

 2 mm na dowolnym odcinku 1000 m 

Wymiary przekroju  do 0,01 wymiaru lecz nie więcej niż 5 
mm 

Przesunięcie środnika  0,006 wysokości 
Wygięcie środnika  0,003 wysokości 
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b) Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się 
grubość mniejszą: o 5% - dla spoin czołowych o 10% - dla pozostałych 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach 
grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 

c) Wymagania dodatkowe takie jak: 
- obróbka spoin 
- przetopienie grani 
- wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

d) Zalecenia technologiczne 
- spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 
- wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną 
ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez    szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 
5.3.3. Połączenia na śruby 
- długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę 
podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej 
jak na dwa zwoje. 
- nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych 
powierzchni. 
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą 
smaru. 
- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 5.4. Montaż 
konstrukcji 
5.4.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacj ą techniczną i przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio 
zmontowanych. 
Połączenia wykonywać wg punktu 5.4. Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3. 
5.4.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 
- sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz reperów 
wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu. 
- porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie powinny 
przekraczać wartości: 
 
Posadowienie słupa Dopuszczalne odchyłki mm 
 Rzędna fundamentu Rozstaw śrub 
Na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0 
Na podlewce  Do 10 
 
5.4.3  Montaż
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i 
składowania.  
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji. 
 
Lp.             Rodzaj odchyłki                                                     Dopuszczalna odchyłka 
1             odchylenie osi słupa względem osi teoret.                                 5 mm 
2            odchylenie osi słupa od pionu                                                     15 mm 
3            strzałka wygięcia słupa h/750 lecz nie więcej niż                       15 mm 
4            wygięcie belki lub wiązara 1/750 lecz nie więcej niż                  15 mm 
5            odchyłka strzałki montażowej                                         0,2 projektowanej 
 
5.4.4 Zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z wymogami projektowymi 

6.0 Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w 
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punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
Masa gotowej wbudowanej konstrukcji w tonach. 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynności 
wymienione w ST. 
10. Przepisy związane 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN-10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki 
techniczne dostawy. 
PN – 91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i wymagania 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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STB-10.00   KONSTRUKCJE I ELEMENTY MUROWE ORAZ ŚCIANY DZIAŁOWE 
CPV 45262522-6 

 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem 
konstrukcji i elementów murowych podczas realizacji robót dla inwestycji pn.: BUDOWA PUNKTU 
SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Z PUNKTEM WYMIANY 
RZECZY UŻYWANYCH W MIEJSCOWOŚCI GIŻYCKO  WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem konstrukcji 
i elementów murowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Cegły, pustaki budowlane, bloczki i płytki z betonu komórkowego, bloczki betonowe, belki nadprożowe L-19 - 
elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 
Rysunkami, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 
2.1    Bloczki i płytki z betonu komórkowego 
Mają długość 490 lub 590 mm, wysokość 240 mm i grubość 180-360 mm, przy czym grubość płytek nie przekracza 
120 mm (PN-B-19301). Stosuje się do wznoszenia nadziemnych części budowli pod warunkiem, że wilgotność 
względna pomieszczeń będzie mniejsza niż 75% i że fundament będzie od ściany odizolowany. 
Do ścian izolacyjnych należy stosować bloczki i płytki odmian M400 i M500, natomiast do celów konstrukcyjnych 
odmian M600 i M700. 
2.2.   Cegły i bloczki wapienno-piaskowe 
Proces produkcji polega na dokładnym wymieszaniu piasku kwarcowego, wapna mielonego i wody, a następnie 
poddaje działaniu pary wodnej pod ciśnieniem (autoklawizacji). 
W zależności od wymiarów cegły pełne dzieli się na dwa typy : 1NF (normalny format) i 1,5NF; bloczki drążone 
dzieli się na trzy typy : 2NFD (normalnego formatudrążone), 3NFD, 6NFD. 
W zależności od wytrzymałości na ściskanie rozróżnia się klasy : 15L (licówka), 15, 10 i 7,5. 
Dopuszczalna nasiąkliwość wagowa do 16%; mrozoodporne. Gęstość pozorna cegieł do 1900 kg/m3; bloczków 
1400-1500 kg/m3. Współczynnik przewodności cieplnej U=0,72 W/(m°C) dla cegieł i U=0,6 W/(m°C) dla bloczków 
drążonych. 
2.3    Cegła pełna zwykła 
Cegła pełna ma zmodyfikowane wymiary 250x120x65 mm. W zależności od wytrzymałości na ściskanie oraz cech 
fizycznych rozróżnia się 5 klas: 25; 15; 7,5; 5. W zakresie cech zewnętrznych cegła powinna odpowiadać wymogom 
zawartym w normie PN-B-12050. Ponadto musi posiadać wymagane atesty dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Nasiąkliwość cegły powinna wynosić dla : 
A/ klas 20 i15 4 - 22 % 
B/ klas 10 i 7,5 6 - 24 % 
C/ klasy 5 nie mniej niż 6 % Cegła powinna wykazywać odporność na działanie mrozu. Dopuszcza się produkcje 
cegły klasy 5 nieodpornej na działanie mrozu, z przeznaczeniem na konstrukcje, nie wymagające materiałów 
mrozoodpornych cegły wynosi orientacyjnie 3,3—4,0 kg. 
2.6.Nadproża 
Belki nadprożowe typu „L-19" lub porównywalne. 
Belki stalowe z kształtowników walcowanych na gorąco ceowe 
 
2.7. Zaprawy 
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Cegły i bloki wapienno-piaskowe należy układać na zaprawie cementowo-wapiennej lub cementowej. Z zapraw 
cementowych zaleca się stosowanie klasy 5MPa (z dodatkiem plastyfikatora); z zapraw cementowo-wapiennej klasy 
2MPa lub 3MPa. 
2.1.2 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Do zapraw cementowo-wapiennych można stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 
marki 25 i 35. Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5oC. Do zapraw cementowo-
wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z 
wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i bez zanieczyszczeń obcych. Gaszenie wapna powinno być dokonane zgodnie z ustalonymi 
uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych technologicznych. Dopuszcza się 
stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających odpowiadających wymaganiom 
obowiązujących norm i instrukcji. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne składy objętościowe zapraw o 
konsystencji 10 cm wg stożka pomiarowego można przyjąć wg tablicy 3. 
 
 
Tablica 3. Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych 
 

Marka 
zaprawy 

Orientacyjny skład zaprawy 

 
 

cement : ciasto 
wapienne : piasek 

cement : wapno 
hydratyzowane: piasek 

0,8 1:2:12 1:2:12 
1,5 1:1:9 1:1,5:8 1:2:10 1:1:9 1:1,5:8 1:2:10 
3 1:1:6 1:1:7 1:1,7:5 1:1:6 1:1:7 1:1:7,5 
5 1:0,3:4 1:0,5:4,5 1:0,3:4 1:0,5:4,5 

Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia, kierując się wytycznymi podanymi 
w tabeli 4. 
Tablica 4. 
Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zależności od jej przeznaczenia 
 

Lp. Przeznaczenie zaprawy 
Konsystencja wg 
stożka pomiarowego 
(cm) 

Marka 
zaprawy 

1 
Do murowania fundamentów ścian budynków z 
pomieszczeniami i wilgotności względnej nie mniejszej niż 
60% 

6-8 3, 5 

2 
Do wykonywania konstrukcji murowych w 
pomieszczeniach podlegających wstrząsom i murów 
poniżej izolacji w gruntach nasyconych wodą 

6-8 3, 5 

3 
Do wykonania obrzutki pod tynki zewnętrzne 9-11 1,5,3,5 

wewnętrzne 9-10 0,8,1,5,3 

4 Do wykonywania narzutu tynków 
zewnętrznych 

6-9 
1,5,3,5 

wewnętrznych 0,8,1,5,3, 5 

5 
Do wykonania warstwy wierzchniej 
(gładzi) tynku zwykłego 

zewnętrznego 
9-11 

1,5 ,3 
wewnętrznego 0,8, 1,5, 3 

6 Do wykonania zalewki w zależności od zastosowania 9-11 1,5, 3,5 
 
Dozowanie dodatków uplastyczniających powinno być zgodne z wymogami normy państwowej lub instrukcji. 
Przy mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogaszone) aż do uzyskania 
jednorodnej mieszaniny a następnie dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać aż do uzyskania jednorodnej zaprawy. 
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W przypadku stosowania dodatków sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem przed zmieszaniem go z 
pozostałymi składnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatków ciekłych (np. ciasta wapiennego) 
należy je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników suchych. 
 

3. SPRZĘT 

W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w poszczególnych 
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich 
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez producentów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania murów 

Mury należy wykonywać warstwami, zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do pionu i sznura, z 
zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek , wyskoków, otworów itp. 
W pierwszej kolejności należy wykonać mury nośne i słupy. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy 
murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji.Mury należy wznosić możliwie 
równomiernie na całej długości. Różnica poziomów poszczególnych części murów podczas wykonywania danego 
budynku nie powinna przekraczać 3 m. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować 
strzępia zazębne końcowe.Cegły lub inne elementy układane powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu 
cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć 
wodą.Stosowanie cegły, bloczków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem 
przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloczków lub pustaków jednego wymiaru i 
jednej klasy. Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze wykonać na wysokości co 
najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji wodoszczelnej murów fundamentowych. Wnęki i 
bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Konstrukcje murowe grubości 
mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0 oC. Wykonywanie konstrukcji 
murowych grubszych niż 1 cegła dopuszcza się w temperaturze poniżej 0 oC pod warunkiem zastosowania środków 
umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano 
montażowych w okresie zimowym. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, 
wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Przy 
wznawianiu robót należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchniej warstwy cegieł i 
uszkodzonej zaprawy. W zwykłych murach ceglanych jeżeli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować 
grubość normową spoiny: 
a/ 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 
mm. 
b/ 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i porzecznych , przy czym grubość maksymalna nie powinna 
przekraczać 15 mm a minimalna 5 mm Szybkość wznoszenia murów powinna by ć taka, aby najkrótszy okres od 
rozpoczęcia muru następnej kondygnacji odpowiadał wymaganiom w tab. 5. 

Tablica 5. Szybkość normalnego wznoszenia murów z cegły ceramicznej  

Rodzaj zaprawy użytej do 
murowania 

Najkrótszy okres, w dobach od 
rozpoczęcia muru dolnej kondygnacji do rozpoczęcia na tym samym 
odcinku muru następnej kondygnacji przy wysokości h (w m) muru 
dolnej kondygnacji 

h<3,5 h<h<5 5<h<7 
Wapienna 7 8 9 

Cementowo-wapienna 5 6 7 
Cementowa 3 3,5 4 
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Średnia temperatura powietrza w okresach wznoszenia murów podanych w tabl. 5 nie powinna być niższa od +10 
0C. W przypadku temperatury niższej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wydłużaniu. Mury z bloczków 
betonowych należy układać z zachowaniem prawidłowego wiązania poszczególnych warstw od pionu i poziomu i 
przykryciem pionowych spoin między pustakami warstwy dolnej przez pustaki warstwy górnej. Przed 
przystąpieniem do murowania należy pustaki oczyścić z kurzu. Przy stosowaniu zaprawy cementowej do murowania 
silnie obciążonych filarów lub ścian należy bloczki przed wmurowaniem dobrze zwilżyć wodą. Grubość spoiny 
poziomej może się wahać w granicach od10 do 15 mm, a grubość spoin pionowych - od 10 do 20 mm. Wnęki i 
bruzdy dla instalacji należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem muru. Licowanie ścian płytami z kamieni 
sztucznych należy wykonać po zakończeniu wszystkich robót stanu surowego. Okładzina powinna być trwale 
połączona z podłożem lub podkładem. Jeżeli materiał okładzinowy jest przewidziany do przyklejenia do podłoża lub 
osadzenia na zaprawie musi on być połączony z podłożem na całej powierzchni. Przed przystąpieniem do robot 
należy materiał sprawdzić pod względem jednolitości barwy. 
6. ODBIORY ROBÓT MUROWYCH 
6.1.   Podstawy odbioru robót murowych 

Podstawą dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty : 
 a/ zatwierdzona dokumentacja techniczna,  
b/ dziennik budowy, 
c/ zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów, 
d/ protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli roboty te nie były 
odnotowane w dzienniku budowy, e/ protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f/ wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeżeli takie były zalecane, 
g/ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku, 

Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale po 
osadzeniu stolarki (ościeżnic). 
6.2    Odbiór murów z cegły, bloczków komórkowych i wapienno-piaskowych 

Mury z cegły i bloczków komórkowych i wapienno-piaskowych powinny być wykonywane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej, wymogami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunków wykonania robót. 
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, bloczków z betonu komórkowego i bloczków 
wapienno-piaskowych powinny odpowiadać wymaganiom określonym w tablicy 6. 
Sprawdzenie jakości cegieł i bloczków należy przeprowadzać pośrednio na podstawie wpisów do dziennika budowy 
i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymogami dokumentacji technicznej 
oraz z odnośnymi normami. 
Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzić zgodnie z wymogami obowiązujących norm. 

 

Tablica 6. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i pustaków ceramicznych elementów wapienno-
piaskowych oraz elementów z betonu komórkowego 

Lp Rodzaje odchyłek 

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

z 
drobnowymiarowyc

h elementów z 
betonu 

komórkowego 

mury 
spoinowane 

mury 
niespoinowane 

1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni 
murów: na długości 1 m na całej powierzchni 
ściany pomieszczenia 

3 
10 

6 
20 

4 

2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
na wysokości1m na wysokości jednej 
kondygnacji  
na całej wysokości ściany 

3  
6 
20 

6  
10 
30 

3  
6 
15 

3 Odchylenie od kierunku poziomego górnej 
powierzchni każdej warstwy muru: 

1 
15 

2 
30 

2 
30 
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na długości 1 m 
na całej długości budynku 

4 Odchylenie w kierunku poziomego górnej 
powierzchni ostatniej warstwy 
muru pod stropem na długości 1m na całej 
długości budynku 

1 
10 

2 
20 

- 

5 Odchylenia przenikających się powierzchni 
muru od kąta przewidzianego w projekcie 
(najczęściej prostego) na długości 1m na całej 
długości ściany 

3 6 10  
 

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

  
±10 

 
 

do 100 cm 
szerokość 
wysokość 

+6, -3  
+5, -10 

+6, -3  
+15, -10 

 
 

 
 

powyżej 100 cm 
szerokość 
wysokość 

+10, -5  
+10, -10 

+10, -5 
+10, -10 

 
 

 

Okładziny powinny być wykonane z zachowaniem szczególnej staranności. Wymagane jest dokładne dopasowanie 
okładziny w narożach i w miejscach styku z innymi elementami. Okładzina nie może mieć plam, pęknięć, 
zarysowań, i odstawać od podłoża. 
6.3    Ocena wyników badań przy odbiorze 

Jeżeli badania wykażą zgodność wykonywanych robót z niniejszymi specyfikacjami technicznymi, to należy je uznać za 
zgodne z wymogami norm. W razie uznawania całości lub części robót za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami 
należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzenie przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień niniejszych ST 
zagrażają bezpieczeństwu budowli i na ile obniżają jakość wykonywanych elementów i i konstrukcji murowych. Mury 
zagrażające bezpieczeństwu powinny być odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposób prawidłowy 
oraz ponownie przedstawione do odbioru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego muru oraz licowania ścian. 
Jednostką obmiaru jest 1 mb (metr bieżący) wykonanego nadproża. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-00 „Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania robót obejmuje : 
- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostawę materiałów, 
- wykonanie muru z bloczków betonowych, 
- wykonanie muru z bloczków i cegieł wapienno-piaskowych, 
- wykonanie muru z bloczków z betonu komórkowego, 
- wykonanie ścian z cegły pełnej ceramicznej, 
- wykonanie otworów w ścianach na okna i drzwi, 
- ułożenie prefabrykowanych nadproży, 
- wykonanie nadproży ze zbrojeniem, 
- obmurowanie ścian fundamentowych i kominów, 
- ustawienie i rozebranie rusztowań, 
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 
PN-ISO 8930:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. Terminologia" 
PN-ISO 8930/Ak:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. Technologia (Arkusz 
krajowy) 
PN-B-01040:1994 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne" PN-90/B-03001 „Konstrukcje i podłoża 
budowli" 
PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia" PN-B-03002:1999/Ap1:2001 
Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia" (Zmiana AZ1) 
PN-B88/B-03004 „Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie" 
PN-B-03340:1999 „Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia" 
PN-68/B-10020 „Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze" 
PN-69/B-10260     "Izolacje bitumiczne" 
PN-72/B-04615     "Papy asfaltowe i smołowe". 
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-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. 
PN-B-12050 Ceramiczne cegły budowlane. 
PN-75/PN-13078 Pustaki szklane. 
PN-B-19301 Bloczki i płytki z autoklawizowanego betonu komórkowego. 
PN-B-12003 Cegły pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe. 

10.2. Inne dokumenty 

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. Instrukcja producenta izolacji. 
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STB-12.00    IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE CPV 45320000-6 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem 
izolacji przeciwwilgociowych podczas realizacji inwestycji pn. BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO 
ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Z PUNKTEM WYMIANY RZECZY 
UŻYWANYCH W MIEJSCOWOŚCI GIŻYCKO  WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ  
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót i odbioru związanych z wykonaniem 
izolacji ław fundamentowych, izolacji pionowej ścian, izolacji poziomej posadzek, stropów a zakresem swym 
obejmuje wymagania stawiane materiałom i wykonywanej izolacji. Przedmiotem opracowania jest określenie 
wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do robót hydroizolacyjnych, wymagań w zakresie 
robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów izolacji przeciwwilgociowych i 
wodochronnych. 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Izolacja pozioma - warstwa wykonana pomiędzy konstrukcją obiektu, a gruntem dla niedopuszczenia wody do 
konstrukcji. 
Powłoka bezszwowa - rzadka masa bitumiczna stosowana jako izolacja pionowa lub pozioma. 
Podłoże - element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja. 
Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów powierzchni 
podłoża. 
Warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 
Warstwa gruntująca - powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność powłoki 
ochronnej. 
Faseta - wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w części 
podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyżej zwierciadła wody gruntowej, w gruntach 
przepuszczalnych. 
Izolacje wodochronne części podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy: 

1)budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i 
uwarstwionych, 
2) fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są położone poniżej zwierciadła wody 
gruntowej, bez względu na rodzaj otaczającego gruntu. 

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. Izolacja pozioma i pionowa wykonywana pomiędzy 
nawierzchnią a konstrukcją obiektu powinna : 
- zapobiegać przedostawaniu się wody opadowej do konstrukcji, 
- zapobiegać tworzeniu się znacznych ciśnień pary wodnej pod nawierzchnią, 
- wykazywać przyczepność do podłoża i kolejnych warstw przewidzianą przez zastosowaną technologię. 

2. MATERIAŁY 
Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w częściach podziemnych i 
przyziemiach budynków powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
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- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany", 

- okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót hydroizolacyjnych części podziemnych i przyziemi budynków powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powłokowych Do hydroizolacji powłokowych stosuje się masy: 

- asfaltowe i asfaltowo-polimerowe, 
- polimerowe, 
- cementowe, 
- cementowo-polimerowe, 
- bitumiczno-mineralne, 

spełniające wymagania określane w normach i aprobatach technicznych. 
2.2.2. Wyroby do hydroizolacji z laminatów 
Do hydroizolacyjnych laminatów wykonywanych na budowie wykorzystuje się: 

- masy asfaltowe, asfaltowo-polimerowe i polimerowe zbrojone wkładką z tkanin lub włókien nie 
podlegających korozji biologicznej, 
- masy cementowe i cementowo-polimerowe zbrojone wkładką z tkanin lub włókien, 
- masy bitumiczno-mineralne zbrojone wkładką z tkanin lub włókien, spełniające wymagania określone w 
normach i aprobatach technicznych. 

2.2.3. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiałów rolowych 
Do wykonywania izolacji części podziemnych i przyziemi budynków służą następujące materiały rolowe: 

- papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne, 
- folie z tworzyw sztucznych i kauczuku. 

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się z folii polietylenowych o grubości min. 0,3 mm. 
Izolacje wodochronne mogą być wykonywane z folii polietylenowych o grubości 0,4 i 0,5 mm, gładkich i tłoczonych 
folii z PVC oraz membran EPDM. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm lub 
aprobat technicznych. 
 2.2.4. Wyroby do wykonywania izolacji wgłębnych 
Do izolacji wgłębnych stosuje się preparaty penetrujące w głąb podłoża i tworzące izolację w podłożu metodą 
krystalizacji wgłębnej, spełniające wymagania określone w aprobatach technicznych. 
2.2.5. Izolacje z blachy 
Do izolacji wodochronnych wykonywanych z blachy wykorzystuje się: 

- blachę ołowianą o grubości co najmniej 2 mm bądź grubości 1 mm pod warunkiem umieszczenia w 
miejscach łączenia arkuszy blachy podkładek z blachy ołowianej, 

- blachę stalową o grubości co najmniej 2 mm, 
- które powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 

2.2.6. Wyroby do czasowej likwidacji przecieków wody 
Do czasowej likwidacji przecieków wody pojawiających się na pęknięciach powierzchni betonowych służą preparaty 
produkowane na bazie cementów szybkowiążących, dostarczane w postaci sypkiej, odpowiadające wymaganiom 
aprobat technicznych. 
2.2.7. Materiały pomocnicze 
Odrębną grupę wyrobów stanowią materiały pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane 
zgodnie z instrukcją producenta podstawowych materiałów hydroizolacyjnych, takie jak: 

- kleje, 
- rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, 
- łączniki mocujące, kotwy, śruby, 
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- taśmy dylatacyjne, uszczelniające, 
- woda lub inne preparaty do rozcieńczania, 

spełniające wymagania określone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach 
technicznych. 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. Woda pochodząca z innych źródeł 
musi odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 
Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej), 

- są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa 
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów, 

- niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy o 
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami), 
posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu 
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami), 

- opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami), 

- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 
hydroizolacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót hydroizolacyjnych materiałów izolacyjnych nieznanego 
pochodzenia.Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 
lub protokołem przyjęcia materiałów. 
2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych 
Wszystkie wyroby do robót hydroizolacyjnych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych.Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche 
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni 
słonecznych.Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5C a poniżej +35C. Wyroby pakowane w worki powinny by ć układane na 
paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Rolki papy powinny być 
ustawione pionowo, a nie poziomo.Przy składowaniu i przechowywaniu wyrobów zawierających łatwopalne 
rozpuszczalniki należy zachować przepisy ochrony przeciwpożarowej.Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na 
miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. 
Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 3 
Sprzęt do wykonywania robót hydroizolacyjnych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad 
roboczych wykonujących hydroizolację. Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania 
producenta wyrobów hydroizolacyjnych.Do wykonywania robót hydroizolacyjnych należy stosować następujący 
sprzęt i narzędzia pomocnicze: 
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a) do przygotowania podłoża - młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia 
hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, 
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 

b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, betoniarki, 
c) do nakładania izolacji z mas powłokowych - pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie,mechaniczne 

natryskiwacze materiałów izolacyjnych, 
d) do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach - nożyczki, nożyce, noże, 
e) do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem, 
f) do układania materiałów rolowych - urządzenia służące do odwijania materiałów izolacyjnych z rolek. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 4 
4.2.Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów hydroizolacyjnych 
Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, 
wodnego lub innymi.Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym.Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się 
ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych 
takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiały rolowe należy 
ustawiać równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczać przed 
możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych 
workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, 
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić 
przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na 
miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 
przewozić wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano 
inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. Transport materiałów hydroizolacyjnych i 
materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać się po wcześniej wykonanej 
izolacji. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 5 
5.2.Warunki przystąpienia do robót hydroizolacyjnych 
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części podziemnej i przyziemiu budynku można przystąpić po 
zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw 
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod roboty izolacyjne a także kontroli materiałów. 
5.3.Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje 
5.3.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania i przygotowania podłoży 
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się na podłożach: 
-betonowych lub żelbetowych monolitycznych, 
-murowanych z kamienia, cegły ceramicznej budowlanej pełnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczków 
betonowych, 
-z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym. 
Podłoża pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynków powinny spełniać następujące 
wymagania ogólne: 
- powinny być nośne i nieodkształcalne, 
- powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka cementowego, bez kawern, 
ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy usunąć, wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie, 
piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i rysy o szerokości większej 
niż 2 mm wypełnić zaprawą naprawczą zalecaną przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych), 
-połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane fasety o promieniu nie 
mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od 
krawędzi (sposób ich wykonania powinien być zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie 
technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych), 
-podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagań producenta 
wyrobów hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej), 
-odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w aprobacie technicznej lub karcie 
technicznej podłoże należy zagruntować roztworem do gruntowania właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy 
izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta, a powłoka 
gruntująca powinna być równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazywać dobrą przyczepność do podłoża. 
5.3.2. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży betonowych i żelbetowych 
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Podłoża betonowe i żelbetowe, w celu zapewnienia prawidłowej współpracy z hydroizolacją, powinny być 
wykonane z następujących klas betonu: 
- B-7,5 przy izolacji z materiałów bitumicznych, 
- B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych, 
- B-20 przy izolacji z laminatów z tworzyw sztucznych, powłokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz w 
przypadku stosowania do izolacji preparatów penetrujących. 
Do gruntowania podłoży betonowych wykonanych na płytach styropianowych nie wolno stosować roztworów 
zawierających rozpuszczalniki. 
5.3.3. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży murowanych 
Wyroby murowe w podłożu murowanym powinny mieć wytrzymałość, co najmniej 15 MPa, a mur należy wykonać 
na zaprawie cementowej.Podłoże murowane należy przygotować odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, 
zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypełnienie spoin lub naniesienie 
warstwy zaprawy cementowej, a następnie zagruntowanie powierzchni. 
5.4.Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnychRoboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze 
otoczenia nie niższej niż podano w instrukcji producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. 
Najczęściej temperatury powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie niższe niż +5°C i nie wy 
ższe od +35°C. Jednocze śnie temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C wy ższe od panującej 
temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami określonymi przez 
producenta stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym nasłonecznieniu i wilgotności 
powietrza przekraczającej 85%. W przypadku konieczności wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjających 
warunków atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotność powietrza roboty należy 
przeprowadzać pod namiotem, stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne 
jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni.Roboty hydroizolacyjne podziemnych części budynków 
znajdujących się poniżej poziomu gruntu należy prowadzić w wykopach o szerokości nie mniejszej niż 60 cm. Jeżeli 
głębokość wykopu przekracza 1,00 m, to wykop należy wykonać ze skarpami (2,00 m dla skał zwartych 
jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o ścianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj 
umocowania zależy od kategorii gruntu danego miejsca. Przed nałożeniem izolacji wodochronnej poniżej poziomu 
terenu należy obniżyćpoziom zwierciadła wody gruntowej do co najmniej 30 cm poniżej najniższego poziomu 
przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obniżony poziom zwierciadła wody należy utrzymać przez cały 
okres wykonywania robót hydroizolacyjnych bądź do czasu zabezpieczenia izolacji warstwą dociskową. 
5.5. Wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych budynków 
5.5.1.Wymagania ogólne 
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" ITB część C: „Zabezpieczenia i 
izolacje." Zeszyt 5: „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków" izolacje 
przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny spełniać następujące 
wymagania ogólne: 

- stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub pary wodnej 
(występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. wad jest 
niedopuszczalne), 

- ściśle przylegać do izolowanego podłoża - nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka, bez 
lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń, 

- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację pionową, 
- rodzaj, grubość i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna być każdorazowo projektowana, 

przy uwzględnieniu istniejących warunków gruntowo-wodnych panujących w miejscu posadowienia 
budynku oraz jego poziomu posadowienia, 

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych należy na bieżąco (w trakcie nakładania każdej 
warstwy izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału tzn. aplikować jedno opakowanie gotowego wyroby na 
wcześniej wydzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoża, 

- izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej poziomu okalającego terenu i 
zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod izolację, 

- niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów oddziałujących na siebie 
w sposób destrukcyjny, 

- miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny być 
uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie, 

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być zastosowane odpowiednie 
zabezpieczenia np. specjalne taśmy lub wkładki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wkładki 
powinny być wykonane z tego samego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny). 

5.5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych 
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z następujących wyrobów 
hydroizolacyjnych: 
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- mas hydroizolacyjnych, 
- pap asfaltowych, 
- folii z tworzyw sztucznych. 

 Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót" ITB część C. Zeszyt 5 wymagania szczegółowe 
dotyczące izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w części podziemnej i przyziemiu budynku są następujące: 

- izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej fundamentów, liczba układanych 
warstw powinna być zgodna z dokumentacją projektową, ale nie mniejsza niż 2, a łączna grubość tych 
warstw powinna wynosić co najmniej 2 mm, 

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas 
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy osłonowej na powierzchni takiej izolacji, 
przed zasypaniem jej gruntem, 

- wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych są takie same jak dla 
izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, różnica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilości jej 
warstw, 

- izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoża powinny być dodatkowo 
uszczelniane w miejscach zamocowań, 

- folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami można traktować jako warstwy przeciwwilgociowe, jeżeli 
zapewniono szczelność na zakładach tych folii, skutecznie uszczelniono krawędź poziomą folii na 
powierzchni ściany, rozwiązano uszczelnienie w miejscach załamań izolacji oraz w rejonie połączenia z 
izolacją poziomą; przy braku szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, folie takie można traktować jedynie 
jako dodatkowe warstwy drenażowe. 

5.5.3. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych 
Izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z następujących wyrobów 
hydroizolacyjnych: 

- laminatów z mas hydroizolacyjnych, 
- pap asfaltowych, 
- folii z tworzyw sztucznych i kauczuku, 
- powłokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu, 
- preparatów penetrujących w głąb podłoża, 
- blach do hydroizolacji. 

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót" ITB część C. Zeszyt 5 wymagania szczegółowe 
dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych w części podziemnej i przyziemiu budynku są następujące: 

- izolacje wodochronne z wyrobów rolowych i laminatów powinny być wykonywane od strony parcia wody 
na przegrodę; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu mogą być wykonywane 
zarówno od strony parcia wody, jak też od strony przeciwnej - jeżeli takie zastosowanie jest dopuszczone w 
specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych, 

- ścianki dociskowe (np. murowane, z cegły grubości nie mniejszej niż 12 cm) powinny być ustawione na 
podkładach ślizgowych z dwóch warstw papy podkładowej, 

- wysokość ścianek dociskowych powinna sięgać do poziomu o 30 cm wyższego od najwyższego 
przewidywanego poziomu występowania wody gruntowej, 

- powyżej ścianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilości warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem że 
krawędź warstwy wierzchniej jest ułożona na powierzchni warstwy położonej niżej, zgodnie z kierunkiem 
spływu wody po izolacji, 

- w przypadku przejścia słupa przez izolację należy zapewnić możliwość odkształceń słupa przy zachowaniu 
szczelności połączenia, 

- przejścia rur przez izolację wodochronną należy wykonać za pomocą urządzeń dławicowych. 
Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych z: 

a) Laminatów z mas hydroizolacyjnych 
- laminaty mogą stanowić samodzielną izolację wodochronną lub w przypadku laminatów z mas asfaltowych i 

asfaltowo-polimerowych dodatkową warstwę nanoszoną na izolację z papy, 
- dobór układu i grubości warstw konkretnego laminatu o określonych właściwościach powinien być 

dostosowany do wymaganej odporności izolacji na działanie ciśnienia wody, 
- wykonanie laminatu polega na wtopieniu w masę hydroizolacyjną wkładki zbrojącej z tkanin lub włókien i 

dokładnym pokryciu jej włókien masą, tak by na powierzchni laminatu nie był widoczny rysunek włókien 
wkładki, 

- z lepików asfaltowych stosowanych na gorąco można wykonywać laminaty tylko wtedy, gdy masy te 
uzyskały pozytywną ocenę do takiego zastosowania w dokumentach odniesienia (aprobatach technicznych); 
w przeciwnym razie z uwagi na wysoką podatność powłok asfaltowych na uszkodzenia w temperaturach 
ujemnych należy zaniechać stosowania tych wyrobów do wykonywania laminatów. 

b) Pap asfaltowych 
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- szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; należy je 
wykonywać zgodnie z kierunkiem spływu wody, 

- zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy spodniej 
odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej - o 1/2 szerokości arkusza, przy izolacji trzywarstwowej - o 1/3 
szerokości arkusza itd., 

- papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej) 
izolacji wodochronnej, 

- temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić od 160°C do 
180°C, 

- izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny być dylatowane w tych samych 
miejscach i płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim 
budynkiem. 

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, które są przeznaczone 
do przyklejania do podłoża oraz sklejania między sobą metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej 
powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej - należy przestrzegać 
następujących zasad: 

- palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od strony 
przekładki antyadhezyjnej; jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej z 
rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża, 

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

- niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej 
lub jej zapalenia, 

- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego 
podłoża wałkiem, o długości równej szerokości pasma papy. 

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych należy dodatkowo przestrzegać następujących zasad: 
- powierzchnia podłoża powinna być dostatecznie gładka i zagruntowana, aby zapewnić dobre doklejenie 

papy do podłoża, 
- korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpośrednio po wykonaniu izolacji, 
- możliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w układach wielowarstwowych z papami klejonymi na 

gorąco (np. metodą zgrzewania); w takim przypadku zaleca się, aby papa samoprzylepna stanowiła pierwszą 
(spodnią) warstwę hydroizolacyjną, gdyż wówczas istnieje możliwość jej dodatkowego doklejenia w trakcie 
wydzielania ciepła stosowanego do klejenia warstw wierzchnich. 

c) Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku 
Materiały rolowe z tworzyw sztucznych mogą być mocowane do podłoża i łączone metodą: 

- klejenia lub wulkanizacji, 
- zgrzewania, 
- mocowania mechanicznego. 

Sposób mocowania i łączenia materiału izolacyjnego musi być zgodny z wymaganiami określonymi przez 
producenta tego materiału w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej). 
Do wykonania izolacji wodochronnych z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje się: 

- folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami, stanowiące dodatkową warstwę drenażową, 
- folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami połączone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi stanowiące 

dodatkową warstwę drenażowo-filtrującą 
- folie polietylenowe o grubości 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubości 0,3 mm mogą być stosowane 

tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membranyEPDM, 
- folie PVC ze spodnią warstwą bitumo-odporną przeznaczone do układania bezpośrednio na izolacji papowej. 

Zasady których należy przestrzegać przy układaniu hydroizolacji z materiałów rolowych: 
- zakłady z folii PVC należy łączyć za pomocą rozpuszczalników (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) albo 

specjalnych klejów i dodatkowo wzdłuż krawędzi doszczelniać tzw. upłynnioną folią; dopuszcza się łączenie 
folii na zakładach metodą zgrzewania, 

- mocowanie mechaniczne w obrębie zakładu polega na osadzeniu łączników mocujących w spodniej części 
zakładu, wzdłuż linii równoległej do krawędzi brzegowej, a następnie dodatkowym doklejeniu warstwy 
wierzchniej zakładu do warstwy spodniej, pomiędzy krawędzią zewnętrzną warstwy wierzchniej i linią 
łączników mocujących; nie należy kleić zakładu nad łącznikami mocującymi, 

- poszczególne pasma rolowego materiału hydroizolacyjnego EPDM należy łączyć nazakładach metodą 
wulkanizacji lub za pomocą specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiału hydroizolacyjnego. 

d) Powłokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu 
Przy wykonywaniu izolacji powłokowych z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu nanoszonych warstwowo na 
przygotowane podłoże należy: 
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- wykorzystywać masy ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia tj. aprobatach technicznych do 
takiego zakresu zastosowania, 

- przy nanoszeniu poszczególnych warstw powłoki przestrzegać zasad podanych w specyfikacji szczegółowej 
i instrukcji (karcie technicznej) producenta układanej masy hydroizolacyjnej. 

e) Preparatów penetrujących w głąb podłoża 
Przy wykonywaniu hydroizolacji metodą krystalizacji wgłębnej należy: 

- wykorzystywać preparaty ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia, tj. aprobatach technicznych do 
takiego zakresu zastosowania, 

- nanosić preparat na przygotowane, mokre podłoże, zgodnie z wytycznymi podanymi w karcie technicznej 
wyrobu hydroizolacyjnego. 

Preparaty penetrujące w głąb betonu, po prawidłowym ich naniesieniu na podłoże, mogą nie tworzyć na jego 
powierzchni powłoki, ponieważ powłoka ta nie pełni funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej. Właściwą izolację 
betonu w tym przypadku stanowi preparat krystalizujący w jego porach, pod wpływem znajdującej się w nim 
wilgoci. 
5.5.4. Wymagania dotyczące wykonywania obróbek blacharskich hydroizolacji 
Obróbki blacharskie zabezpieczeń wodochronnych części podziemnej i przyziemia budynku powinny być 
dostosowane do rodzaju izolacji, 

- wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacją projektową 
i wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej, 

- wykonane tak, by zachowane zostały wszystkie dylatacje budynku. 
 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych podziemnych części i przyziemi budynków 
Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowanego podłoża. 
6.2.1. Badania materiałów 
Materiały hydroizolacyjne użyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

- w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o 
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów hydroizolacyjnych, 

- stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów, 

- terminy przydatności podane na opakowaniach. 
6.2.2. Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne Kontrolą powinny być objęte w przypadku 
podłoży: 

- betonowych - zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość i równość podkładów, czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, dopuszczalna wilgotność i temperatura podłoża, zabezpieczenie antykorozyjne 
wystających elementów metalowych, 

- murów z cegły, kamienia i bloczków betonowych - zgodność wykonania z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość, dokładność wykonania z 
uwzględnieniem wymagań szczegółowych specyfikacji technicznych, wypełnienie spoin, czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień lub wymaganej przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych 
warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotność i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne 
wystających elementów metalowych, 

- gładzi i tynków cementowych - zgodność wykonania z dokumentacją projektową i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywność podkładu, równość i wygląd powierzchni, czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność i temperatura gładzi lub tynku, zabezpieczenie 
antykorozyjne wystających elementów metalowych. 

Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają: 

- styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i 
sfazowania), 

- dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez producenta materiałów 
hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża. 
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Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub 
sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 2,0 m, przyłożonej w 
3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 podłoża i przez pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 
1 mm, na zgodność z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej. Wypukłości i wgłębienia na 
powierzchni podkładu powinny być nie większe niż 2 mm. Pęknięcia na powierzchni o szerokości powyżej 2 mm 
powinny być wypełnione. Zapylenie powierzchni należy ocenić przez przetarcie powierzchni suchą, czystą 
ręką.Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami 
szczegółowej specyfikacji technicznej.Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich 
przyrządów (wilgotnościomierz, termometr).Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia lub wielkości skosów 
styków różnych płaszczyzn podłoży należy przeprowadzić za pomocą szablonu, na zgodność z wymaganiami 
podanymi w p-kcie 5.3.Pozostałe badania należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich 
szczegółowych specyfikacjach technicznych.Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w 
pkt. 5.3. szczegółowej specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika 
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót hydroizolacyjnych z dokumentacją 
projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i instrukcjami producentów wyrobów stosowanych do izolacji. W 
odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny być przeprowadzane przy wykonywaniu każdej 
warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie: 

- przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST, 

- poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób zapewniający ich 
ciągłość i szczelność, 

- poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku, 

- poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów budowlanych przez 
izolację, 

- na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów izolacyjnych, 

- przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót hydroizolacyjnych podanych w punkcie 
5.5. szczegółowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagań dotyczących stosowanych materiałów, ilości i 
grubości nanoszonych warstw, wielkości zakładów, dokładności sklejenia poszczególnych warstw itp. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych, 
- sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych, dylatacji i zakończeń 
krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne są wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w 
trakcie ich wykonywania. 
Badania izolacji powłokowych z mas przy ich odbiorze należy przeprowadzać po ich całkowitym wyschnięciu i 
utwardzeniu. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej 
powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji oraz zakończeń krawędzi 
izolacji), 
- sprawdzenie ilości warstw i ich grubości, 
- sprawdzenie szczelności izolacji, 
- sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża, 
- sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w pkt. 5.5. szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Badania odbiorowe należy przeprowadzić metodami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża można przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka drewnianego 
przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10-20 m2 powierzchni 



 

60 
 

zaizolowanej lub metodą niszczącą określoną w PN-92/B-01814.Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny 
głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z podłożem.Sprawdzenia grubości powłok 
wykonywanych z mas hydroizolacyjnych można dokonać metodami nieniszczącymi w trakcie ich nakładania (20 
punktów kontrolnych naobiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczącymi (poprzez wycięcie próbek) po 
ich wyschnięciu, wykonując co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powłoki lecz nie mniej niż 5 na jednym obiekcie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-B-00 „Wymagania ogólne". 
7.2. Obmiar robót 
Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robót izolacyjnych. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 8 
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami 
ulegającymi zakryciu są podłoża i poszczególne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiór podłoży musi być 
dokonany przed rozpoczęciem robót hydroizolacyjnych, natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy 
izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy.W trakcie odbioru podłoży należy 
przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z 
wymaganiami dotyczącymi podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, określonymi w pkt. 5.3.W 
trakcie odbiorów kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 
6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi poszczególnych warstw 
izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża lub poszczególne warstwy izolacji 
wielowarstwowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na 
przystąpienie do kolejnego etapu robót hydroizolacyjnych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie 
powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania nie 
odebranego podłoża lub nie przyjętej warstwy hydroizolacji. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy). 
8.3.Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 
określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę 
przewiduje. 

8.4.Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej 
działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
-dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
-szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
-dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
-dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów 
budowlanych, 
-protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
-protokoły odbiorów częściowych, 
-instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
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-wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz 
dokonać oceny wizualnej. 
Roboty hydroizolacyjne podziemnej części i przyziemia budynku powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki 
badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny hydroizolacja nie powinna być przyjęta. W takim wypadku 
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji z wymaganiami 
określonymi w pkt. 5.5. i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie powodują nieszczelności 
hydroizolacji oraz nie ograniczają jej trwałości, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego 
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie 
wykonaną izolację przeciwwilgociową lub wodochronną, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w części 
podziemnej i przyziemiu budynku po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie 
ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.Odbiór po upływie okresu rękojmi i 
gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. 
„Odbiór ostateczny (końcowy)".Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.Przed upływem okresu 
gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach 
hydroizolacyjnych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000, pkt 9 
Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót hydroizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót hydroizolacyjnych w podziemnej 
części i przyziemiu budynku stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczegółowej specyfikacji technicznej,ustalonej w 
umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót hydroizolacyjnych lub kwoty ryczałtowe obejmujące izolacje 
przeciwwilgociowe i wodochronne w podziemnej części i przyziemiu budynku uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót 
na wysokości do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia, 

- zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania, 
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- przygotowanie materiałów izolacyjnych i materiałów pomocniczych, 

- przygotowanie podłoży, 

- demontaż przed robotami hydroizolacyjnymi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych, 

- wykonanie prac hydroizolacyjnych, 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji 
technicznej, 

- likwidację stanowiska roboczego, 

- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i wymaganiami 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty ewentualnego obniżenia poziomu zwierciadła wody gruntowej 
oraz koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót hydroizolacyjnych na 
wysokości ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-90/B-04615Papy asfaltowe i smołowe - Metody badań.  
PN-B-24000:1997Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 
PN-B-24002:1997Asfaltowa emulsja anionowa. 
PN-B-24002:1997/Ap1:2001Asfaltowa emulsja anionowa. 
PN-B-24003:1997Asfaltowa emulsja kationowa. 
PN-B-24004:1997Masa asfaltowo-aluminiowa. 
PN-B-24004:1997/Az1:2004Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1). 
PN-B-24005:1997Asfaltowa masa zalewowa. 
PN-B-24006:1997Masa asfaltowo-kauczukowa. 
PN-B-24008:1997Masa uszczelniająca. 
PN-B-24620:1998Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  
PN-B-24620:1998/Az1:2004Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1). PN-B-
24625:1998 
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco. 
PN-89/B-27617Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  
PN-B-27617/A1:1997Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1).  
PN-91/B-27618Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 
szklanego. 
PN-92/B-27619Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
PN-B-27620:1998Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
 PN-B-27621:1998Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.  
PN-EN 13252:2002Geotekstylia i wyroby pokrewne - właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 
stosowanych w systemach drenażowych. 
PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U)Geotekstylia i wyroby pokrewne - właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych w systemach drenażowych (Zmiana A1). 
PN-EN 13969:2005 (U)Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie 
z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych - Definicje i 
właściwości. 
PN-EN 1015-2:2000Metody badań zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań. PN-EN 
1015-3:2000Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika 
rozpływu). 
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 
pomocą stolika rozpływu) (Zmiana A1). 
PN-EN 1015-4:2000Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 
penetrometru). 
PN-EN 1015-12:2002Metody badań zapraw do murów - Część 12: Określenie przyczepności do podłoża 
stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 
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PN-EN 197-1:2002Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku. 
PN-EN 197-1:2002/A1:2005Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku (Zmiana A1). 
PN-EN 197-2:2002Cement - Część 2: Ocena zgodności.  
PN-EN 459-1:2003Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.  
PN-EN 1008-1:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
 PN-EN 934-6:2002Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i 
ocena zgodności. 
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U)Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 
zgodności i ocena zgodności. 
PN-85/B-04500Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. PN-EN 1542-2000 
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badań -Pomiar przyczepności przez 
odrywanie. 
PN-92/B-01814Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i żelbetowe -Metoda 
badania przyczepności powłok ochronnych. 
10.2.Ustawy 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087). 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zmianami). 
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. 
zmianami). 
10.3. Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie 
powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i 
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z późn. zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami). 
 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 3) Arkady, Warszawa 1990 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: 
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków. Warszawa 2005 r. 
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STB-15.00  IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE CPV 45321000-3 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem 
izolacji termicznych i akustycznych podczas realizacji robót dla inwestycji pn.: BUDOWA PUNKTU 
SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Z PUNKTEM WYMIANY 
RZECZY UŻYWANYCH W MIEJSCOWOŚCI GIŻYCKO  WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ  
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem izolacji 
termicznych i akustycznych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Izolacja termiczna - warstwa materiału o dużym oporze cieplnym zapobiegająca nadmiernemu odpływowi ciepła z 
budynku. 
Izolacja akustyczna - warstwa materiału o dużym oporze akustycznym zapobiegająca rozprzestrzenianiu się hałasu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 
Rysunkami, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 

Płyty styropianowe jako izolacje posadzek 
- Gęstość pozorna płyt - nie mniej niż 20kg/m3 
- Naprężenia ściskające [10 % odkszt wzgl.] - 331,1 kPa 
- Wytrzymałość na rozrywanie - 358,0 kPa 
- Współczynnik przewodzenia ciepła - 0,033 W/mK 
- Chłonność wody po 24 godz - 0,39 % 
- Format 1000x500 standard, grubość od 10 do 500 mm co 10 mm. 
 
Płyty styroduru (płyty XPS) jako ocieplenie ścian fundamentowych i stropodachu.  
- Gęstość objętościowa - 30 kg/m3 
- Naprężenia ściskające [2 % odkszt wzgl.] - 0,11 N/mm2 
- Współczynnik przewodzenia ciepła - 0,032 W/mK 
- Format 1250x600 standard, grubość od 30 do 120 mm 
- Ukształtowanie krawędzi - schodkowe. 
 
Płyty z wełny mineralnej twardej grub. 15, 12  cm jako ocieplenie ścian zewnętrznych,  
Wyrób niepalny. 
- Przewodność cieplna ≤ 0,04 (W/mK) 
- gęstość od 150kg/m3 
- Krótkotrwała nasiąkliwość wodą < 0,3 kg/m2 
- Format 1000x600, grub. 50-200 mm. 
 
Zastosowane materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm i świadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. W szczególności powinny odznaczać się : 
a/ niskim współczynnikiem przewodności cieplnej 
 b/ małą gęstością objętościową 
c/ małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania 
d/ duża trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu 
e/ odporność na wpływy biologiczne 
f/ odporność na preparaty chemiczne, z których się stykają 
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g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych. 
 
Zależnie od zastosowania użyte materiały powinny mieć dostateczną wytrzymałość na działanie obciążenia 
użytkowego oraz wymaganą odporność ogniową. 

3. SPRZĘT 

W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w poszczególnych 
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak, aby zachować ich 
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez producentów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.   Wykonywanie warstw izolacyjnych 

5.1.1. Ściany fundamentowe, podłogi, stropy i stropodach 
Rodzaj i grubość materiału izolacji cieplnej albo przeciwdźwiękowej wykonać zgodnie z projektem budowlanym 
konstrukcji podłogi. Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa w konstrukcji podłogi powinna być wykonana z 
materiałów w stanie powietrzno suchym. Izolacje z materiałów nasiąkliwych powinny być chronione przed 
zwiększaniem stanu wilgotności w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu. Izolacja cieplna lub 
przeciwdźwiękowa w konstrukcji podłogi powinna być ułożona szczelnie oraz w taki sposób, aby zapobiec 
tworzeniu się mostków cieplnych lub dźwiękoszczelnych. Izolacje wykonywane z płyt powinny być układane na 
spoinę mijaną. Ułożona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej powinna być chroniona w czasie dalszych 
robót przed uszkodzeniami. Roboty te powinny być tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport materiałów, nie 
odbywał się po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na ułożonych na niej deskach lub pomostach Materiały użyte 
do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych i 
posiadać świadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały izolacyjne należy układać na 
podłożu, którego wilgotność nie może przekraczać 3% lub na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej Płyt 
styropianowych nie wolno układać na izolacjach z materiałów wydzielających substancje organiczne, rozpuszczające 
polistyren. W szczególności płyty styropianowe nie mogą być układane na powłokach izolacyjnych wykonanych z 
roztworów asfaltowych stosowanych na zimno, a także nie powinny być przykrywane papa. Płyty styropianowe 
mogą być natomiast układane na powłokach z lepików asfaltowych stosowanych na gorąco lub przyklejane tymi 
lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych. Podłoże pod izolację cieplną lub przeciwdźwiękową 
powinno być równe i poziome. W przypadku nierówności przekraczających ± 5 mm podłoże powinno być 
wyrównane. Przed rozpoczęciem układania izolacji przeciwdźwiękowej na stropie międzypiętrowym należy 
umieścić pasek materiału izolacyjnego o szerokości równej wysokości konstrukcji podłogi. Pasek powinien być 
punktowo przymocowany do ściany. 
6.  
KONTROLA JAKOŚCI 
6.1.   Odbiory materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymogami 
odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów 
w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) Z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona 
odpowiednim zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom 
jakości przez upoważnione laboratoria. 
6.2    Odbiory międzyfazowe 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót :  

a/ po przygotowaniu podłoża pod izolację, 
b/ po wykonaniu każdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych 

Odbiór powinien obejmować :  

a/ sprawdzenie materiałów, 



BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Z PUNKTEM WYMIANY RZECZY 
UŻYWANYCH W MIEJSCOWOŚCI GIŻYCKO  WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 

 

66 
 

b/ sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża,  
c/ sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem, 
d/ sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przybicia izolacji przez ruryitp. 
e/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji. 

6.3.Odbiór końcowy robót izolacyjnych 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być przeprowadzone przez porównanie 
wykonanej podłogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi - na podstawie protokółów 
odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy. Sprawdzenie jakości użytych materiałów. 
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych wilgotnościowych) należy 
przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy. Sprawdzenie prawidłowości wykonania poszczególnych 
warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na podstawie protokółów odbioru międzyfazowych lub zapisów w 
dzienniku budowy. 
Odbiór izolacji powinien obejmować : 

a/ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
b/ sprawdzenie prawidłowości ukształtowania warstw izolacyjnych, 
c/ sprawdzenie połączenia warstw płyt izolacyjnych i z podkładem (przez oględzinynaciskanie lub opukiwanie), 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów izolacyjnych; badania należy wykonać przez oględziny. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-00 „Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania 1 m2 izolacji ścian fundamentowych, podłóg, stropów i stropodachu wykonanych 
ze styroduru ,ze styropianu obejmuje : 
- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostawę materiałów, 
- wykonanie izolacji termicznej i akustycznej, 
- ustawienie i rozebranie rusztowań, 
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST. 

Cena wykonania 1 m2 „ocieplenia" połaci dachowej i pustki poddasza wykonanej z wełny mineralnej obejmuje : 
- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostawę materiałów, 
- wykonanie ocieplenia połaci dachowej , 
- ustawienie i rozebranie i czas pracy rusztowań, 
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy 
PN-EN ISO 6946+A1:199 „Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. 
Sposób obliczeń". 
PN-B-02025:1999/AT1:2000 „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło doogrzewania budynków 
mieszkalnych i użyteczności publicznej" 
PN-82/B-02402 „Temperatury ogrzewanych pomieszczeń" 
PN-82/B- 02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne" 
PN-EN ISO 717-2:1999 „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach iizolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych.  Izolacyjność od dźwiękówuderzeniowych. 
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PN-B02151-3:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród 
w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania". 
PN-B-02862/Az1:1999 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów 
budowlanych". 
PN-B-02851-1:1997 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynku. 
Wymagania ogólne i klasyfikacja" PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 
zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania" 
PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia" PN-B-231116:1997 „Wyroby do 
izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej. 
BN-72/6363-02   Płyty styropianowe palne i samogaszące.  
BN-78/6755-08  Płyty z wełny mineralnej.  
PN-75/B-23100 Wyroby z wełny mineralnej 
PN-70/B-02151   Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdźwiękowa pomieszczeń. 
10.2. Inne dokumenty 
„Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich użytkowanie" - jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr 15/99, 
poz. 140 z późniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434. 
Instrukcja ITB nr 293/90 „Projektowanie pod względem akustycznym przegród w budynkach" 
Instrukcja ITB nr 321 „Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie" 
Instrukcja ITB nr 341/96 „ Murowane ściany szczelinowe" Instrukcja ITB nr 345/97 „Zasady oceny i metody 
zabezpieczeń istniejących budynków mieszkalnych przed hałasem zewnętrznym komunikacyjnym" Instrukcja ITB 
nr 346/97 „Zasady i metody zabezpieczeń akustycznych przegród wewnętrznych w istniejących budynkach 
mieszkalnych" 

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. Instrukcja  producentów. 
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STB 16.00WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH ORAZ PODOBNE ROBOTY 

 
                                                                                  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczególowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru pokryć z blachydachówkopodobnej, tytanowo-cynkowej oraz ocynkowanej powlekanej oraz 
membranami dachowymi wraz z obróbkami blacharskimi i odwodnieniem dachu podczas budowy pn. 
BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Z 
PUNKTEM WYMIANY RZECZY UŻYWANYCH W MIEJSCOWOŚCI GIŻYCKO  WRAZ Z 
INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ  
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 .1 . 

 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokryć z blachy oraz membranami dachowymi wraz z obróbkami blacharskimi i odwodnieniem 
dachu oraz elementami wystającymi ponad dach budynku: 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1 .5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 

2.2.2. Blachy płaskie: 
a) blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. 

Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową - równą warstwą cynku 
( 275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i 
zabezpieczające.Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 
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b) blacha stalowa ocynkowana powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o 
wym. 1000x2000mm lub 1250x2000 mm 

c) blacha tytanowo-cynkowa, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm. 
d) blacha miedziana, grubości 0,5-0,55 mm, taśma szerokości 670 mm. 

2.2.4. Blachy profilowe, grubości 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powłokami poliestrowymi 25 
mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoką epoksydową 10 mikrometrów. 
2.2.6. Blachy dachówkowe, grubości 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodą ogniową, pokryte powłokami 
poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwą pasywacyjną. 

Szerokości arkuszy 1185 mm, a długość od 860-7200 mm. 
2.2.7. Folie -membrany dachowe pokryciowe z tworzyw sztucznych: 
- folie-membrany dachowe bezbarwne i kolorowe, 
- membrany separacyjne z polietylenu o dużej gęstości (PE-HD) o gr. 0,6 mm, z wypustkami o wysokości 8,6 
mm w rozstawie 19,5 mm o odporności na ściskanie400 kN/m² 
Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 3 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

 nożyce do cięcia blachy, 

 młotek dekarski, 

 gilotyna, 
 giętarka 

 miara, 

 Zakazane jest używanie przecinarek kątowych, pił tarczowych i innych narzędzi które 
wydzielają ciepło mogące uszkodzić powłoki ochronne. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt 4 
4.2. Transport materiałów: 
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
- ciągnik kołowy z przyczepą. 
 
Membrany dachowe do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Płyty dachowe z blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.Jeżeli długość 
elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 
m. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 
 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne dla podkładów 
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Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 
- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z 
wymaganiami PN-B-02361:1999, 
- równość powierzchni powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią dachu a łatą kontrolną o 
długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w 
kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 
- równość płaszczyzny połaci powinna być analogiczna, jak podano powyżej . 
- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć odpowiednie 
uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. Szerokość szczelin 
dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne 
termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym, 
- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być 
usztywnione krawędzie zewnętrzne 
5.2 Pokrycia z blachy 
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i 
wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. 
5.2.1.    Pokrycia z blach płaskich 
a) Wymagania ogóle dotyczące pokryć z blach płaskich 
W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń: 

- podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach: 5.1, 

- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w temperaturze 
nie niższej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie niższej niż 5°C. Robót nie wolno 
wykonywać na oblodzonych podłożach, 

- blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-
wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki. Podłoża te należy najpierw 
zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę asfaltową. Wymaganie to dotyczy szczególnie 
miejsc wykonywania obróbek blacharskich, 

- wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy lub 
odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę. 
5.2.2.Pokrycia z powłok(membrany) z tworzyw sztucznych 
Podkład pod pokrycie z powłok(membrany) z tworzyw sztucznych powinien spełniać wymagania podane w pkt. 
5.1.Przy kryciu dachów z powłok(membrany) z tworzyw sztucznych obowiązują zasady podane w 
wymaganiach producenta i innych dokumentach odniesienia, na przykład aprobatach technicznych.Przed 
rozpoczęciem układania powłok dachowych powinny być wykonane niezbędne obróbki blacharskie.Z uwagi na 
to, że rozszerzalność termiczna powłok dachowych z tworzyw sztucznych jest znacznie większa niż 
odkształcalność materiałów stanowiących podkład, powłoki należy mocować do podkładu w sposób 
umożliwiający swobodę wydłużania się ich w stosunku do podkładu.Styk pokrycia z murami prostopadłymi do 
okapu powinien być przykryty blachą zachodzącą na powłokę na szerokość co najmniej jednej fali.Zabrania się 
podpierania powłok z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych krawędziach łat lub płatwi. 
5.3. Obróbki blacharskie 

5.3.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
5.3.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm 

można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można 
wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.3.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
5.4.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 

osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
5.4.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione spadki 

odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju 
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prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków wyższych 
w odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 

5.4.3. Spadki dachowe nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 
25,0 m. 

5.4.4. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i trapezowym 
podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome - w celu osadzenia 
kołnierza wpustu. 

5.4.5. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest 
sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponaddachowych. 

5.4.6. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałożonymi 
na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną 
niedrożności rur spustowych. 

5.4.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

5.4.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999. 

5.4.9. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej 
długości, 
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niŜ 50 cm, 
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

5.4.10.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leŜący, a w złączach poziomych na zakład 
szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niŜ 3 m w sposób trwały 
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury Ŝeliwnej na 
głębokość kielicha. 

 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania zwymaganiami niniejszej 
specyfikacji 
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy i powłok dachowych powinna być 
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami 
normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 
6.3. Kontrola wykonania pokryć 
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 

normamiprzedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora 
nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac 
pokrywczych, 
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac pokrywczych. 

6.3.2. Pokrycia 
a) Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć przeprowadza się sprawdzając zgodność 
wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-
EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
b) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego 
są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm 
przedmiotowych. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 
- dla robót - krycie dachu płytami dachowymi warstwowymi oraz pokryciami powłokowymi oraz obróbki 
blacharskie - m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o 
ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2, 
- dla robót - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych 
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót - pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej 
8.2. Odbiór podkładu 
8.2.1 Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 

przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 
8.2.2 Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 

3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą 
nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku 
równoległym do spadku. 

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a) podkładu, 
b) jakości zastosowanych materiałów, 
c) dokładności wykonania pokrycia, 
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
 
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 
fragmentów pokrycia, 
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program 
utrzymania pokrycia. 
8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych. 
8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć cenę 
pokrycia, 

- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających ST) i 
ponownie wykonać roboty pokrywcze. 
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8.4. Odbiór pokrycia z płyt dachowych wielowarstwowych oraz powłok dachowych 
8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub zwojów od 
linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.). 
8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek. 
8.4.3. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 
8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 
8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 
8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
8.5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą 
być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
8.6.      Zakończenie odbioru 
8.6.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Pokrycie dachu z płyt dachowych wielowarstwowych oraz powłók dachowych 
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 12 m, 
- oczyszczenie podkładu, 

- pokrycie dachu blachą płaską łączne z przygotowaniem łapek i żabek oraz obrobienie kominów, kalenic, 
koszy, narożników łącznie z pokitowaniem lub 

- (pokrycie dachu blachą trapezową i dachówkową lub płytami z tworzyw sztucznych łącznie z przycięciem 
płyt i obróbek na żądany wymiar, umocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących płyt dachowych, 
gąsiorów i obróbek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu), 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 
9.2. Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 12 m, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
9.3. Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 12 m, 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-02361:1999  Pochylenia połaci dachowych.  
PN-89/B-27617     Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-61/B-10245      Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 501:1999   Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć 

dachowych układanych na ciągłym podłożu. 
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PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
miedzianej lub cynkowej. 

PN-EN 504:2002   Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej 
układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 505:2002   Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali 
układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1 : Stal. 

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium. 

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję. 

PN-EN 502:2002   Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 507:2002   Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 

PN-B-94701 :1999Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 
 
10.2.     Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: 
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
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STB 18.00  TYNKI  
CPV 45324000-4 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem 
tynków podczas budowy pn. BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH (PSZOK) Z PUNKTEM WYMIANY RZECZY UŻYWANYCH W 
MIEJSCOWOŚCI GIŻYCKO  WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
tynków oraz gładzi gipsowych. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
tynków. 
1.4. Określenia podstawowe 
Zaprawy - spoiwa elementów konstrukcyjnych murów.  
Tynki - sposób wykończenia konstrukcji murowych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z Rysunkami, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 
2.1.   Zaprawy murarskie 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowywanie zapraw 
do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. Zaprawę należy przygotowywać w takiej ilości, aby 
mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny być 
zużyte w ciągu : 
a/ zaprawa cementowo-wapienna i wapienna - 8 godzin 
b/ zaprawa cementowa- 2 godziny 
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować 
piasek rzeczny lub kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny być 
zgodne z obowiązującymi normami państwowymi. 
 
2.1.1 Zaprawy budowlane cementowe 
Do zapraw cementowych można stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki 25 
i 35. Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem że temperatura otoczenia 
co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5oC. Dopuszcza się stosowanie do 
zapraw cementowych dodatków uplastyczniających lub uszczelniających i 
przyspieszających wiązanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatków powinno być zgodne z instrukcjami i 
wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Skład objętościowy zaprawy 
należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu, kierując się 
orientacyjnymi recepturami podanymi w tabeli 1. 

Tablica 1. 
Orientacyjne składy objętościowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stożka pomiarowego  

Marka 
cementu 

Orientacyjny skład objętościowy (cement:piasek) przy marce 
zaprawy 

1,5           3            5            8           10 12 
25 1:6          1:5          1:4          1:3          1:2 1:1 
35 -            -           1:5          1:4          1:3 1:1,5 
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Dla zapraw wyższych marek skład objętościowy zapraw oraz dobór właściwego rodzaju i marki cementu 
powinien być ustalony doświadczalnie przez uprawnione laboratoria badawcze. Markę i konsystencję zaprawy, 
w zależności od jej przeznaczenia należy przyjmować wg tablicy 2. 
 
 
Tablica 2. 
Marka i konsystencja zapraw cementowych w zależności od ich przeznaczenia 
 

Lp 
   Konsystencja wg 

stożka pomiarowego 
(cm) 

Marka 
zaprawy 

Przeznaczenie zaprawy 
    

1 
Do murowania fundamentów ścian 
budynku 

6-8 3, 5, 8 

2 
Do wykonywania filarów nośnych oraz murów, 
łuków i sklepień narażonych na duże obciążenia 

6-8 8, 10, 12 

 Do murowania sklepień % cegły 6-8 5, 8, 10, 12 
3 cienkościennych przy grubości % cegły 6-8 3, 5, 8, 10 
4 Do wykonania podłoży pod posadzki 5-7 5, 8, 10 

5 
Do wykonywania warstwy wyrównawczej pod 
podokienniki, obróbki blacharskie itp. 

6-8 1.5, 3 

6 
Do wykonywania warstwy wyrównawczej pod 
posadzki z dużych płyt kamiennych 

4-6 1,5 

7 Do wykonywania pod tynki 
zewnętrzne 

9-11 3, 5, 8, 10 

obrzutki pod tynki 
wewnętrzne 

9-10 3, 5, 8, 10 

8 
Do wykonywania narzutu dla tynków 
zewnętrznych i wewnętrznych 

6-9 3, 5 

9 
Do wykonywania warstwy wierzchniej 
tynków zwykłych zewnętrznych i 
wewnętrznych 

9-11 3, 5 

10 
Do wykonywania kotew i łączników oraz 
zalewki w zależności od zastosowani 

6-11 5,8, 10 

 
Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement, kruszywo), aż 
do uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w dalszym ciągu aż do uzyskania 
jednorodnej masy zaprawy. W przypadku wzrostu temperatury powyżej + 25oC okres zużycia zapraw 
cementowych podany w p. 2.4.8 powinien być skrócony do 30 minut. Skurcz liniowy stwardniałej zaprawy nie 
powinien być większy niż 0,1 %. 
2.1.2 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Do zapraw cementowo-wapiennych można stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych marki 25 i 35. Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5oC. Do 
zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczeń obcych. Gaszenie wapna powinno 
być dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych 
technologicznych. Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających 
odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać 
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doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne 
składy objętościowe zapraw o konsystencji 10 cm wg stożka pomiarowego można przyjąć wg tablicy 3. 
 
 
 
 
 
Tablica 3. Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych 

 
Marka 

zaprawy 
Orientacyjny skład zaprawy 

 
 

cement : ciasto 
wapienne : piasek 

cement : wapno 
hydratyzowane: piasek 

0,8 1:2:12 1:2:12 
1,5 1:1:9 1:1,5:8 1:2:10 1:1:9 1:1,5:8 1:2:10 
3 1:1:6 1:1:7 1:1,7:5 1:1:6 1:1:7 1:1:7,5 
5 1:0,3:4 1:0,5:4,5 1:0,3:4 1:0,5:4,5 

Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia, kierując się wytycznymi 
podanymi w tabeli 4. 

Tablica 4. 
Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zależności od jej przeznaczenia  

Lp. Przeznaczenie zaprawy 
Konsystencja wg 

stożka pomiarowego 
(cm) 

Marka 
zaprawy 

1 
Do murowania fundamentów ścian budynków z 
pomieszczeniami i wilgotności względnej nie mniejszej 
niż 60% 

6-8 3, 5 

2 
Do wykonywania konstrukcji murowych w 
pomieszczeniach podlegających wstrząsom i murów 
poniżej izolacji w gruntach nasyconych wodą 

6-8 3, 5 

3 Do wykonania obrzutki pod tynki zewnętrzne 9-11 1,5,3,5 
wewnętrzne 9-10 0,8,1,5,3 

4 
Do wykonywania narzutu 
tynków 

zewnętrznych 
6-9 

1,5,3,5 
wewnętrznych 0,8,1,5,3, 5 

5 
Do wykonania warstwy 
wierzchniej (gładzi) tynku 
zwykłego 

zewnętrznego 
9-11 

1,5 ,3 
wewnętrznego 0,8, 1,5, 3 

6 
Do wykonania zalewki w zależności od 
zastosowania 

9-11 1,5, 3,5 

 

Dozowanie dodatków uplastyczniających powinno być zgodne z wymogami normy państwowej lub instrukcji. 
Przy mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogaszone) aż do 
uzyskania jednorodnej mieszaniny a następnie dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać aż do uzyskania 
jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatków sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem 
przed zmieszaniem go z pozostałymi składnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatków 
ciekłych (np. ciasta wapiennego) należy je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników suchych. 
2.1.3 Zaprawy budowlane wapienne 
Do zapraw wapiennych stosuje się ciasto wapienne lub wapno suchogaszone, piasek oraz wodę. Przygotowanie 
zaprawy odbywa się w mieszarkach lub ręcznie w skrzyniach. Ilościowy udział składników zaprawy określa się 
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stosunkiem objętościowym ciasta wapiennego (nie rozwodnionego), lub wapna w stanie sypkim do piasku 
luźno nasypanego. W dobrej zaprawie powinno być tyle ciasta wapiennego, aby wypełniło ono wolne 
przestrzenie między najdrobniejszymi ziarnami piasku. Ilość wody potrzebna do zarobienia zaprawy zależy od 
rodzaju zaprawy i porowatości podłoża. 
Tablica 5.Orientacyjny skład objętościowy zapraw wapiennych  

Proporcja 
ciasto wapienne 

: piasek 

Ilość składników (dm3) na 1 m3 zaprawy 

ciasto wapienne piasek woda 

1:2 440 880 50 
1:2,5 380 950 70 
1:3 330 960 100 

1:3,5 280 980 130 
1:4 250 1000 160 

1:4,5 230 1030 170 

Przygotowanie zaprawy z wapnem suchogaszonym powinno przebiegać w sposób następujący : na 1 lub 2 dni 
przed zamierzonym użyciem zaprawy na budowie i dodaniem piasku należy wymieszać wapno z wodą 
(spowoduje to lepszą urabialność zaprawy). W razie braku czasu na wcześniejsze przygotowanie ciasta 
wapiennego, miesza się na sucho proszek wapienny z piaskiem, a następnie dodaje wodę. 
Stosunek objętościowy wapna suchogaszonego do piasku (w zaprawach wapiennych przeznaczonych do 
tynków zwykłych) wynosi 1:3 tzn. na 1 m3 zaprawy zużywa się około 190 kg wapna, 0,96 m3 piasku i 300 l 
wody. Konsystencja zapraw wapiennych zależy od przeznaczenia : 
- konsystencja zaprawy wg metody stożka pomiarowego (cm) 6-10; marka zaprawy (wytrzymałość na ściskanie 
MPa) 0,6-1,0 - zaprawy używane jako warstwa narzutu pod tynki na murach i stropach ceramicznych. 
2.2 Sucha mieszanka tynkarska - mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub dodatków 
modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy. 
2.2.1  Mineralny tynk dźwiękochłonny, zawierają naturalne minerały w postaci ekspandowanej (wapń, marmur, 
krzemiany), wypełniacze mineralne i lepiszcze hydrauliczne (cement, wapno). Dostarczane w postaci sypkiej w 
workach i powinne być zgodne z normą PN-EN 998-1:2010 i PN-EN 12899-2:2007. 
 

3. SPRZĘT 

W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w poszczególnych 
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak, aby zachować 
ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez producentów. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania tynków 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania, przebicia i bruzdy osadzone ościeżnice okienne i 
drzwiowe. Zaleca się przystąpienie do wykonania tynków po okresie osiadania murów lub skurczu murów lub 
skurczu ścian betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +50C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0 0C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki pod warunkiem zastosowania 
odpowiednich środków. zabezpieczają zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych 
w okresie obniżonych temperatur" opracowanymi przez ITB.Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki 
zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
Należy osłaniać je matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposób. 
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W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny być w 
czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży 

W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru. Jeżeli 
mur jest wykonany na spoinę pełną, należy ją wyskrobać na głębokość jak wyżej lub zastosować specjalne 
środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. 
Bezpośrednio przed tynkowanie podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10-procentowym roztworem 
szarego mydła lub przez wypalanie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię należy zwilżyć wodą. 
5.3. Wykonanie tynków dwuwarstwowych 
Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogą być stosowane na przeciętnie wykończonych 
elewacjach, innych zaprawach w przeciętnie wykończonych wnętrzach budynków; tynki cementowe należy 
stosować w przypadku wymaganej szczelności i znacznej odporności na czynniki agresywne Tynk 
dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki należy uzależnić do rodzaju 
podłoża. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub na gładko (kat. III). 
Obrzutkę na powierzchniach cementowych, i betonowych należ wykonać z zaprawy cementowej 1:1 o 
konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-
4 cm. 
Narzut wierzchni powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas wyrównania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwana stale w jednym kierunku. Na narzut 
powinny być stosowane następujące zaprawy : 
a/ cementowo-wapienne; 
- do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1:2:10 
- do tynków zewnętrznych 1:1,5:10, 
- do tynków narażonych na zawilgocenie 1:0,3:4 b/ cementowe: 
- do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1:4 
- do tynków narażonych na zawilgocenie 1:3 
Zaprawa powinna mieć konsystencje odpowiadającą 7-10 cm, a przy podłoży z nienasiąkliwego kamienia 
łamanego 4-7 cm, zanurzenia stożka pomiarowego. Narzut można wykonywać bez pasów i listew, ściągając go 
pacą, a następnie zacierając packą drewnianą. Grubość narzutu powinna wynosić 8-15 mm. 
5.4.   Wykonanie tynków trójwarstwowych 
Tynki trójwarstwowe składające się z obrzutki, narzut i gładzi stosowane na dobrze wykończonych elewacjach i 
wnękach, przy czym na narzut i gładź tynków zewnętrznych należy stosować zaprawę cementowo-wapienną. 
Narzut tynków wewnętrznych należy wykonywać według pasów lub listew kierunkowych. W odróżnieniu od 
tynków pospolitych trójwarstwowych tynki o szczególnie starannym pionowaniu i poziomowaniu i zacieraniu 
są sątynkami doborowymi (kat. IV) a jeżeli ponadto gładź jest zacierana packą obłożoną filcem - tynkami 
doborowymi filcowanymi (kat.. IVf). 
Obrzutkę we wszystkich przypadkach wykonać wg p. 5.4. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, 
lecz przed stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy 
narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gładzi powinna mieć konsystencje odpowiadająca 7-10 cm 
zanurzenia stożka pomiarowego. Należy stosować zaprawy : 
 a/ cementowo-wapienne: 
- w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, 
- w tynkach narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2, 

Gładź tynków zewnętrznych należy wykonać z zaprawy cementowo wapiennej o stosunku 1:1:2. 
Do wykonania gładzi tynków trójwarstwowych pospolitych (kat. III) należy stosować do zaprawy drobny piasek 
przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gładź należy zacierać jednolicie gładka packą. 
 
5.5 Tynki akustyczne 
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5.5.1  Przygotowanie podłoża  
Podłoże musi być czyste, suche i stabilne, oczyszczone z luźnych cząstek, pyłu i innych substancji 
zmniejszających przyczepność. Przed nałożeniem tynku właściwego podłoże należy zagruntować tynkiem 
podkładowym lub w celu zapewnienia właściwej przyczepności.  
5.5.2 Przygotowanie produktu 
Zawartość worka należy wymieszać z odpowiednią ilością czystej i chłodnej wody, zgodnie z instrukcją na 
opakowaniu. Wymieszać mechanicznie w celu uzyskania jednolitej masy o konsystencji odpowiedniej do 
agregatu i dyszy. Mieszankę przygotowywać porcjami umożliwiającymi zużycie w ciągu 60 minut. 
5.5.3 Sposób użycia 
Tynk należy nanosić natryskowo, agregatem o odpowiedniej wydajności i właściwie dobraną dyszą (na 
przykład agregat, zalecane wielkości dysz to 6 mm dla tynków lub 8 mm dla tynków). Tynk nakładamy ruchami 
okrężnymi lub krzyżowymi, pojedynczą warstwą o odpowiedniej grubości. Własności dźwiękochłonne zależą 
od grubości tynku, najczęściej stosuje się warstwy od 10 do 20 mm. Przygotowane porcje mieszanki należy 
zużyć w ciągi 60 minut. Tynk pozostawiamy do wyschnięcia, ostateczną wytrzymałość tynk uzyskuje po ok. 28 
dniach. W celu złagodzenia faktury tynku można go przeszlifować po nałożeniu, po upływie minimum 24 
godzin od nałożenia (zależnie od warunków). 

6. ODBIORY ROBÓT  TYNKARSKICH 
 6.1.   Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. Podłoże 
powinno być przygotowanie zgodnie z p. 5,2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się w dłuższym czasie od jego 
wykonania, należy podłoże przed odbiorem oczyścić i zmyć wodą. 
6.2    Odbiór tynków wykonywanych ręcznie i mechanicznie 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwusieczne powinny być zgodne z 
dokumentacja techniczną 
Dopuszczalne odchyłki powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków zwykłych 
wewnętrznych podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki dla tynków zwykłych wewnętrznych 

Kategoria 
tynku 

 

Odchylenie  
powierzchni 
tynku od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi do 
linii prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od 
 kierunku 

Odchylenia 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

Pionowego  Poziomego 

0 
I 
Ia 

Nie podlegają sprawdzeniu 

II Nie większe niż 
4 mm na 
długości łaty 
kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 3 
mm na 1 m 

Nie większe niż 4 
mm na 1m iogółem nie 
więcejniż 10 mm na 
całej powierzchni 
międzyprzegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

Nie większe 
niż 4 mm na 
1 m 

III Nie większe ni z3 mm i 
w liczbienie większej 
niż 
3 na całejdługości łaty 
kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 2 
mm na 1 m iogółem 
nie więcejniż 4 m w 
pomieszczeniach 
do 3,5 wysokości 

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

Nie większe 
niż 3 mm na 
1 m 
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Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków 
kategorii II-IV nie powinny być większe niż : 

a/ na całej wysokości kondygnacji        - 10 mm 
b/ na całej wysokości budynku- 30 mm 

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mieć na całej powierzchni barwie o jednakowym 
natężeniu, bez smug i plam. 
Wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku w skutek obecności w zaprawie niezgaszonych cząstek wapna 
(często gliny) są : 
a/ dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych -niedopuszczalne 
b/ dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro - dopuszczalne w liczbie 5 sztuk na 10 m2 
tynku. 

Pęknięcia na powierzchni tynków: 
a/   dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych - niedopuszczalne, 
b/ dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro -dopuszczalne włoskowate rysy skurczowe. 

Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady : 
a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pleśni itp. 
b/ trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
c/ odstawanie, odparzenia i pęcznienia wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły, pustaków lub bloków betonowych powinna wynosić : 
a/ dla tynków wapiennych - 0,01 Mpa 
b/ dla tynków cementowo-wapiennych, 
gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych - 0,025 Mpa 
c/ dla tynków gipsowych - 0,04 Mpa 
d/ dla tynków cementowych - 0,05 Mpa. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-00 „Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za wykonane zgodnie 
z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania 1 m2 tynku obejmuje : 
- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostawę materiałów, 
- wykonanie tynku, 
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 STB. 

oraz nie więcej niż 
6 mm w 
pomieszczeniach 

przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

IV 
IVf 
IVw 

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

Nie większe niż 1,5 
mm na 1m i ogółem 
nie więcej niż 3mm w 
pomieszczeniach 
do 3,5m,  
wysokości oraz 
nie więcej niż 4mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5m 

Nie większe niż 2 
mm na 1m i ogółem nie 
więcej niż 3mm na całej 
powierzchni między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

Nie większe 
niż 2 mm na 
1m 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy doborze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-B-19701:1999 Cementy powszechnego użytku. 
10.2. Inne dokumenty 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. Instrukcje producentów. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część B - Roboty Wykończeniowe. Zeszyt 1 
„TYNKI" wydanie ITB 2003 r. 

 

1. WSTĘP 
1.2. Przedmiot specyfikacji 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.4. Zakres robót objętych Specyfikacją 
1.5. Określenia podstawowe 
Zaprawy - spoiwa elementów konstrukcyjnych murów.  
Tynki - sposób wykończenia konstrukcji murowych. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z Rysunkami, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 
2.1.   Sucha mieszanka tynkarska - mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub dodatków 
modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy. 
2.2 Gips szpachlowy powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej normy państwowej i spełniać w 

szczególności następujące wymagania: 
 Wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) -nie mniej niż 5 MPa 
 Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej ni8 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 

1,0 mm - 0%  
 Początek wiązania po 30-60 min. 
 Ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Vicata -nie więcej ni8 0,5 

g 
 Gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań 

normy 
Gipsy tynkarskie są to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz 
chemicznych środków modyfikujących, nadających uzyskanej zaprawie plastyczność, łatwość obróbki i 
podnoszących przyczepność do podłoża. Poszczególne typy gipsów tynkarskich charakteryzuje różne zużycie 
na każdy mm grubości wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obróbka i zastosowanie. Obecnie 
stosowane są następujące typy gipsów tynkarskich: 
- gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania wewnętrznych wypraw 
tynkarskich sposobem zmechanizowanym, 
- gips tynkarski maszynowy GTM lekki, 
- gips tynkarski ręczny GTR przeznaczony do ręcznego tynkowania, 
- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubości 3-6 mm. 
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Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich są przeznaczone do stosowania na wszystkie podłoża 
mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła silikatowa, beton komórkowy). Tynków gipsowych nie powinno się 
wykonywać jedynie na podłożach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych. 
Gipsy szpachlowe są mieszankami na bazie gipsu półwodnego z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz 
chemicznych środków modyfikujących. Zawierają komponenty, dzięki którym uzyskane zaprawy są plastyczne 
i łatwe w obróbce. Gipsy szpachlowe typu G służą do wyrównywania i szpachlowania podłoży gipsowych, np. 
płyt gipsowych, tynków gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone są do spoinowania połączeń płyt g-k 
wraz z siatką zbrojącą oraz wypełnienia niewielkich uszkodzeń powierzchni ścian i sufitów z płyt g-k wewnątrz 
pomieszczeń. Gipsy szpachlowe B stosowane są do wyrównywania podłoży wykonanych z betonu, tynków 
cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gładzi na tych podłożach. Mogą być nakładane na 
gładkie podłoża budowlane lub na odnawialne stare podłoża tynkarskie. 
Tynki cienkowarstwowe i gładzie są to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub mączki 
anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz składników poprawiających plastyczność i reologię. 
Gładzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe służą do wykonywania pocienionych wypraw na równych podłożach 
betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń. 
Wymagania dotyczące wykonywania tynków i gładzi z mieszanek tynkarskich zawierających gips 
Przyczepność tynku gipsowego zależy głównie od rodzaju podłoża. Do właściwości podłoża należy zawsze 
dostosować rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technikę wykonawczą. Należy zawsze przed rozpoczęciem prac 
tynkarskich sprawdzić, czy nie występuje jeden z czynników, które mogą powodować odpadanie tynków 
gipsowych: 

- niewłaściwie przygotowane podłoże betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi, 
- zamarznięte podłoże, bardzo gładkie lub nieczyszczone ze środków antyadhezyjnych, 
- tynkowanie mokrego betonu, 
- brak lub niewłaściwy środek gruntujący. 

 

3. SPRZĘT 

W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w poszczególnych 
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać korzystania z następującego 
sprzętu: 
- mieszarki do zapraw. 
- agregatu tynkarskiego. 
- betoniarki wolnospadowej. 
- pompy do zapraw, 
- przenośnych zbiorników na wodę 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak, aby zachować 
ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez producentów. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.2. Ogólne warunki wykonania tynków 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania, przebicia i bruzdy osadzone ościeżnice okienne i 
drzwiowe. Zaleca się przystąpienie do wykonania tynków po okresie osiadania murów lub skurczu murów lub 
skurczu ścian betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.Tynki należy 
wykonywać w temperaturze nie niższej niż +50C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 
0 0C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki pod warunkiem zastosowania odpowiednich 
środków. zabezpieczają zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych w okresie 
obniżonych temperatur" opracowanymi przez ITB.Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w 
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ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. Należy osłaniać je 
matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposób. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny być w 
czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia, zwilżane wodą. 

5.3. Przygotowanie podłoży 

W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru. Jeżeli 
mur jest wykonany na spoinę pełną, należy ją wyskrobać na głębokość jak wyżej lub zastosować specjalne 
środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. Bezpośrednio przed tynkowanie podłoże należy 
oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można 
usunąć przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydła lub przez wypalanie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię należy zwilżyć wodą. 
Podłoże z betonów komórkowych 
Podstawowe problemy dotyczące przygotowania podłoży z betonów komórkowych to różnice występujące w 
modułach sprężystości materiału podłoża i wyprawy oraz konieczność likwidacji dużych uszkodzeń, zwłaszcza 
ubytków naroży bloków z betonu komórkowego. Wypełnienia ubytków narożników, dziur i nierówności 
podłoża należy wykonać co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem prac tynkarskich, stosując materiał używany 
później do tynkowania. Dopuszczalne jest wykonanie naprawy większych uszkodzeń kawałkami gazobetonu. W 
takim przypadku należy miejscom uszkodzonym nadać kształt prawidłowego wielościanu, wpasować w nie 
odpowiednio przycięte kawałki betonu komórkowego i otoczyć je rzadką zaprawą cementową. 
Ściany murowane z bloczków betonu komórkowego przed tynkowaniem należy oczyścić z grudek zaprawy i 
tłustych zanieczyszczeń. Podobnie jak dla podłoża z materiałów ceramicznych zalecane jest wydrapanie spoin 
na głębokość 3 mm od lica muru. Następnie podłoże należy oczyścić szczotkami na sucho z kurzu i z pyłu. 
W przypadku wykonywania tynków w okresie letnim podłoże z betonu komórkowego powinno być przed 
rozpoczęciem prac tynkarskich zwilżone wodą z zachowaniem ostrożności w ten sposób, aby woda nie 
wytworzyła na powierzchni warstwy błonkowej. Dla tynków gipsowych należy stosować specjalne środki 
gruntujące wyrównujące chłonność podłoża. Nie należy tynkować silnie zawilgoconych murów z betonu 
komórkowego. 
Podłoże gipsowe lub gipso-betonowe 
Podłoża gipsowe wymagają przesuszenia do zawartości 6% wilgoci (wagowo). Powierzchnia podłoża powinna 
być przygotowana przez porysowanie w skośną siatkę na głębokość 2-3 mm i oczyszczona z kurzu na sucho 
miękką szczotką oraz lekko zwilżona. Wszystkie części metalowe przylegające do tworzywa gipsowego 
powinny być zabezpieczone odpowiednim środkiem antykorozyjnym. 
Badania podłoża gipsowego dotyczą sprawdzenia wilgotnościomierzem elektrycznym wilgotności masowej. 
Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 7% wag. Wymaganie to nie jest konieczne w przypadku 
wykonywania tynków gipsowych i gipsowo-wapiennych. 
Podłoża z istniejącego tynku 
W przypadku konieczności wykonania pogrubienia istniejącego tynku, którego jakość jest dobra, przygotowanie 
podłoża polega na usunięciu ewentualnych powłok malarskich i naprawieniu lokalnych uszkodzeń. Miejsca 
tynku zniszczonego lub odparzonego należy odbić i wypełnić nową zaprawą. Podłoże twarde lub gładkie należy 
porysować np. gwoździami nabitymi na deskę. Przed naniesieniem nowego tynku oczyszczone podłoże należy 
zmyć i zwilżyć wodą, a następnie wykonać obrzutkę z rzadkiej zaprawy cementowej. 
Wymagania dotyczące wykonywania tynków i gładzi z mieszanek tynkarskich zawierających gips 
Przyczepność tynku gipsowego zależy głównie od rodzaju podłoża. Do właściwości podłoża należy zawsze 
dostosować rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technikę wykonawczą. Należy zawsze przed rozpoczęciem prac 
tynkarskich sprawdzić, czy nie występuje jeden z czynników, które mogą powodować odpadanie tynków 
gipsowych: 
- niewłaściwie przygotowane podłoże betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi, 
- zamarznięte podłoże, bardzo gładkie lub nieczyszczone ze środków antyadhezyjnych, 
- tynkowanie mokrego betonu, 
- brak lub niewłaściwy środek gruntujący. 
 
Na podłoże betonowe można nakładać tynk gipsowy nie wcześniej niż 8 tygodni od rozdeskowania. Wilgoć 
zawarta w betonie może wpływać na osłabienie przyczepności międzywarstwowej i spowodować odspojenie 
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tynku do podłoża. 
Suche podłoże betonowe pod tynki gipsowe powinno być zagruntowane środkami gruntującymi redukującymi 
chłonność podłoża i zwiększającymi przyczepność. Do podłoży betonowych i żelbetowych przeznaczone są 
środki gruntujące głównie w postaci dyspersji polimerowych, wypełnione grubym wypełniaczem mineralnym. 
Tworzą one warstwę kontaktową w postaci tzw. mostka adhezyjnego, pozwalającego na oddzielenie podłoża 
betonowego od tynku gipsowego w celu pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechą zasadniczą 
środków gruntujących zastosowanych do mostkowania musi być dobra przyczepność oraz odporność na 
środowisko alkaiczne. 
W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości podłoża i występowania rys, należy dodatkowo 
zastosować zbrojenie tynku siatką tynkarską. 
W przypadku podłoża w postaci ścian murowanych z cegieł lub tzw. murów mieszanych należy zadbać, aby 
także spoiny miały podobną chłonność. Ubytki muszą być wypełnione zaprawą oraz pokryte środkiem 
gruntującym. Płyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem należy zagruntować 
środkiem z dodatkiem wypełniacza mineralnego. Grubość tynku na tych podłożach powinna wynosić min. 15 
mm, przy czym w jednej trzeciej grubości warstwy musi być ułożone zbrojenie z siatki z tworzywa. 
Mostki adhezyjne do robót tynkowych z użyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek określane są w 
instrukcjach producentów. Należy nanosić je za pomocą wałka lub inną techniką malarską. Aby utrzymać 
jednorodność zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, należy ją odpowiednio często mieszać w pojemniku. 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnąć. Niedozwolone jest nanoszenie 
mostków adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotności przekraczającej 4%. 
Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilości 
mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku postępowania odwrotnego powstaną grudy, a zaprawa 
będzie trudna do właściwego zamieszania. W celu dokładnego wymieszania należy stosować mieszadła 
mechaniczne, np. nakładki na wiertarki. Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencję masła i nie zawiera 
żadnych grudek. Ponieważ tynki na bazie gipsu mają szybki czas wiązania, należy przygotować taką ilość 
zaprawy, która zostanie wykorzystana w ciągu 45 minut. Po upływie tego czasu masa tynkarska traci swoje 
plastyczne właściwości. Bardzo istotne jest, aby każdy kolejny zarób gipsowy wykonany był w czystym 
naczyniu, ponieważ związane pozostałości mogą znacznie przyspieszyć czas wiązania i utrudnić pracę. Prace 
tynkarskie można rozpocząć w pomieszczeniach, w których zakończono wszelkie prace instalacyjne, 
zabezpieczono nieosłonięte powierzchnie metalowe przed korozyjnym działaniem gipsu, zbadano i 
przygotowano podłoże, zasłonięto folią okna, ościeżnice i grzejniki. 
Jednowarstwowe tynki gipsowe gładkie (wewnętrzne) nanosi się maszynowo na odpowiednio przygotowane 
podłoże tynkarskie w taki sposób, aby w efekcie otrzymać jednolitą, gładką powierzchnię. Nałożony, ściągnięty, 
lekko stwardniały tynk powinien być skrapiany równomiernie wodą, a następnie „szlamowany" przy użyciu 
pacy z gąbką. Wchodzące w skład tynku drobne cząsteczki oraz spoiwo są w trakcie tej czynności „wyciągane" 
i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko równomiernie rozprowadzone. Ponieważ mleczko nie pokrywa 
zagłębień i nierówności, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygładził i wyrównał powierzchnię 
tynku, co ma zasadniczy wpływ na jakość gotowej powierzchni. 
Po krótkim okresie twardnienia powierzchnię należy wygładzać przy użyciu odpowiednich narzędzi (kielni, 
pacy nierdzewnej), dzięki czemu zewnętrzna powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu i uzyskuje się zamkniętą, 
chociaż nie pozbawioną porów powierzchnię. Zbyt wczesne wygładzenie może spowodować tworzenie się 
pęcherzyków powietrza. 
Tynki jednowarstwowe na gładkich powierzchniach betonowych mają dodatkową tendencję do powstawania 
pęcherzyków powietrza i ich eliminacja wymaga zwiększonego nakładu pracy. W tym celu można na 
powierzchni betonowej nałożyć dodatkową warstwę szpachli lub wykonać podkład gruntujący. 
Najpóźniej jeden dzień po wykonaniu tynku można „ściąć" pęcherzyki powietrza pacą, a powstałe niewielkie 
zagłębienia wypełnić zaprawą tynkarską i wygładzić. 
Przygotowaną masę szpachlową nakłada się na ścianę równą warstwą o grubości 1-5 mm za pomocą szpachelki 
z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskając materiał do podłoża. Masę naniesioną na 
ścianę wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu ewentualne nierówności można usunąć, szlifując powierzchnię 
odpowiednią siatką lub papierem ściernym. Następnie powierzchnię należy ponownie zaszpachlować jak 
najcieńszą warstwą i delikatnie przeszlifować. 
W przypadku gdy należy wygładzić powierzchnię w ciągu jednego dnia i uniknąć jednego szlifowania, efekt ten 
można uzyskać, stosując technologię „mokre na mokre". Drugą warstwę gładzi nanosi się wówczas już po 20 
minutach od nałożenia pierwszej warstwy. 
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Po wykonaniu tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Do utwardzenia 
niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie 
niezbędne w tym celu czynności należy określić na miejscu albo uzgodnić oddzielnie. 
Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, że strumień gorącego powietrza nie może 
być skierowany bezpośrednio na powierzchnię tynku. Zastosowanie odwilżaczy powietrza powoduje zbyt 
szybkie „wyciągnięcie" wody wiążącej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia. 
 
5.5 Wykonania gładzi. Gładź wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o 
prześwicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1+3 mm. 
Zaprawę narzuca sie ręcznie i rozprowadza paca. Po steżeniu gładzi zaciera sie ja packą drewnianą, stalową lub 
z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skrapiając go woda 
za pomocą pędzla. 
•gładzi gipsowych nie należy stosować w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza jest 
większa niż 75%. 
•gips szpachlowy stosowany do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadaćwymaganiom aktualnej 
normy państwowej. 
• technologia wykonania mieszanki ściśle wg instrukcji producenta. 
• każdorazowo należy przygotować taka ilość zaprawy, która może być całkowicie zużyta do czasu 
rozpoczęcia wiązania, tj. przed upływem 30 min. 
• do przygotowanego zaczynu gipsowego nie należy dolewać wody ani dodawać gipsu; w przypadku, gdy 
zaczyn twardnieje i nie może być użyty do użycia, należy go usunąć. 
• niedopuszczalne jest mieszanie twardniejącego zaczynu ze swieżym, ani przygotowywanie nowej porcji 
zaprawy w pojemniku nieoczyszczonym ze stwardniałego już gipsu. 
• zaczyn z gipsu szpachlowego należy nakładać kielnia na pace stalową lub winidurową, a następnie ruchem 
posuwistym przy silnym docisku zaczynu pacą do podłoża nakładać go na podłoże w kierunku od podłogi do 
sufitu. 
• na sufitach zaczyn należy nakładać pasami w kierunku od okien w głąb pomieszczenia. 
• pomieszczenia, w których zostały wykonane gładzie gipsowe, powinny być dobrze wietrzone, aż do 
całkowitego wyschnięcia, temperatura w pomieszczeniach nie powinna być niższa niż +5°c, ani nie wyższa ni8 
+18°c. 
• niedopuszczalne jest występowanie na gotowych powierzchniach następujących wad i usterek: 
prześwitów podłoża, rdzawych plam świadczących o niedokładnym lub o braku zabezpieczenia stali w 
miejscach kontaktu ze stała, nie mogą również występować wypryski i spęcznienia oraz plamy, smugi i zacieki, 
niedopuszczalne są pęknięcia na powierzchni wykonanych gładzi. 
 

6. ODBIORY ROBÓT  TYNKARSKICH 
 6.1.   Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. Podłoże 
powinno być przygotowanie zgodnie z p. 5,2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się w dłuższym czasie od jego 
wykonania, należy podłoże przed odbiorem oczyścić i zmyć wodą. 
 
6.2    Odbiór tynków wykonywanych ręcznie i mechanicznie 
Badanie przyczepności tynku do podłoża 

 Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a które budzą pod tym 
względem wątpliwości, powinny być zbadane laboratoryjnie. 

Badanie kontrolne przeprowadza się przez opukiwanie tynku lekkim młotkiem. Po odgłosie należy ustalić, czy 
tynk dobrze przylega do podłoża (dźwięk czysty), czy też jest odspojony (dźwięk głuchy). W przypadkach 
wątpliwych można dokonać sprawdzenia wielkości siły przyczepności tynku do podłoża wg PN-71/B-04500. 

-Badania grubości tynków zwykłych 
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Badania kontrolne polegają na wycięciu pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby podłoże 
było odsłonięte ale nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. 
Pomiar dokonuje się z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku uznaje się średnią wartość z 
pomiarów w pięciu otworach. 

W przypadku badania tynków o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde 1000 m2 wyciąć jeden 
dodatkowy otwór.  

 -Badania wyglądu powierzchni tynku 

Badania wyglądu powierzchni otynkowanych przeprowadza się za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. 
Gładkość powierzchni otynkowanej ocenia się przez potarcie tynku dłonią. Wymagania dotyczące wyglądu 
powierzchni otynkowanych w zależności od liczby warstw tynku, sposobu wykonania i kategorii tynku 
określono w normie PN-70/B-10100. 

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę jednakową i o tym samym 
natężeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne są następujące wady: 

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających z podłoża, 
pleśń itp., 

-zacieki w postaci trwałych śladów na powierzchni tynków, 

-odstawanie, odparzenia i pęcherze spowodowane niedostateczną przyczepnością tynku do podłoża. 

-Badania prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 

 Pęknięcia na powierzchni tynków są niedopuszczalne, z wyjątkiem tynków surowych, w których dopuszcza się 
włoskowate rysy skurczowe. Wypryski i spęcznienia powstające na skutek obecności niezgaszonych cząstek 
wapna, gliny itp. są niedopuszczalne dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych, 
natomiast dla tynków surowych są dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 tynku. 

Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki wykonania tynku (np. 
ślady wygładzania kielnią lub zacierania packą) są niedopuszczalne dla tynków doborowych, a dla tynków 
pospolitych dopuszczalne są o szerokości i głębokości do 1 mm oraz długości do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 
m2 powierzchni otynkowanej. 

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej należy 
przeprowadzać za pomocą przykładania do powierzchni tynku i do krawędzi łaty kontrolnej o długości 2 m, a w 
przypadku gdy powinny one stanowić powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w 
skali 1:1. Odchylenia sprawdza się przez pomiar wielkości prześwitu między łatą (lub wzornikiem) a 
powierzchnią lub krawędzią tynku z dokładnością do 1 mm. 

Badania kontrolne prawidłowości spoziomowania powierzchni tynku i krawędzi przeprowadza się za pomocą 
łaty kontrolnej z wmontowaną dwukierunkową poziomicą albo za pomocą poziomicy murarskiej, pionu i łaty 
kontrolnej o odpowiedniej długości. 

Sprawdzenie kąta między przecinającymi się płaszczyznami należy przeprowadzać kątownicą i łatą kontrolną. 
Badanie polega na pomiarze prześwitu między łatą i powierzchnią tynku w odległości 1 m od wierzchołka 
mierzonego kąta. 

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii II-IV nie powinny 
być większe niż 10 mm na wysokości jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokości całego budynku. 
Dopuszczalne odchylenia od jakości tynków zwykłych wewnętrznych (cementowych, cementowo-wapiennych, 
wapiennych i gipsowych) podaje  PN-70/B10100. 

Badania wykończenia tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 

Badania kontrolne tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych należy 
przeprowadzać wzrokowo oraz przez pomiar równolegle z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych. 

Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją, np. wykończone na 
ostro, zaokrąglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewnętrzne powinny być zabezpieczone obróbkami 
blacharskimi z kapinosami. W miejscach narażonych na uszkodzenie mechaniczne, takich jak np. przejścia i 
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pomieszczenia o dużym ruchu oraz w zakładach przemysłowych otynkowane naroża powinny być chronione 
metalowymi kształtownikami lub wpuszczonymi w tynk narożnikami z blachy ocynkowanej. 

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, powinny być 
zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie, tj. pozostawienie bruzdy o szerokości 2 do 4 
mm, przechodzącej przez całą grubość tynku. 

W miejscach zdylatowania podłoża powinny być osłonięte np. paskiem juty, pozostawione w tynku szczeliny 
dylatacyjne, które następnie należy wypełnić kitem elastycznym oraz przykryć listwą lub wykonać obróbkę 
blacharską w przypadku tynków zewnętrznych. 

 

 

Minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły, pustaków lub bloków betonowych powinna wynosić : 
a/ dla tynków wapiennych - 0,01 Mpa 
b/ dla tynków cementowo-wapiennych, 
gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych - 0,025 Mpa 
c/ dla tynków gipsowych - 0,04 Mpa 
d/ dla tynków cementowych - 0,05 Mpa. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-00 „Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za wykonane zgodnie 
z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałość tynku, zaliczyć tynk do 
niższej kategorii, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 
tynkowe. 
8.3. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
8.4. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku pokrytego gładzią gipsową od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie mogą być większe niż 1 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 
- poziomego - nie mogą być większe niż 1 mm  na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).  
Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z 
podłoża, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania 1 m2 tynku obejmuje : 
- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostawę materiałów, 
- wykonanie tynku, 
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 STB. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy doborze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-B-19701:1999 Cementy powszechnego użytku. 
10.2. Inne dokumenty 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. Instrukcje producentów. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część B - Roboty Wykończeniowe. Zeszyt 1 
„TYNKI" wydanie ITB 2003 r. 
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STB-19.00 SUFITY PODWIESZANE 
CPV 45421146-9 

 
 

STB. 19.01 SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT GIPSOWO – KARTONOWYCH 
 

1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
montażem ścianek działowych oraz innych elementów wykończeniowych z płyt gipsowo-kartonowych w 
obiektach kubaturowych podczas budowy pn. BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Z PUNKTEM WYMIANY RZECZY UŻYWANYCH W 
MIEJSCOWOŚCI GIŻYCKO  WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem ścianek 
działowych, stropów podwieszanych oraz innych elementów wykończeniowych za płyt gipsowo-kartonowych w 
obiektach kubaturowych. 
1.4. Podstawowe pojęcia. 
Podstawowe określenia zgodnie z SST-B-00.00 Wymagania ogólne 
1.5 Ogólne wymaganie dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za sposób przeprowadzenia prac montażowych, za ich zakres zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. ST. oraz zaleceniami Inspektora. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST „Wymagania 
ogólne" pkt 2 

2.2 Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 - 
wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 

Tab. 1  

Lp. Wymagania 
GKB 
zwykła 

GKF 
ognioodporna 

GKBI 
wodoodporna 

GKFI 
wodo- i 
ognioodporna 

01 02 03 04 05 06 
1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 
2. Przyczepność kartonu do rdzenia 

gipsowego 
karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, 
aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie powodując odklejania się od 
rdzenia 

3. Wymiary i tolerancje [mm] 

grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >18±0,5 
szerokość 1200 (+0; -5,0) 

długość [2000-3000] (+0; -6) 
prostopadłość różnica w długości przekątnych £5 

4. 
Masa 1 m 2 płyty o 
grubości 
[kg] 

9,5 ≤9,5 - - - 
12,5 ≤12,5 11,0+13,0 ≤12,5 11 +13,0 
15,0 ≤15,0 13,5+16,0 ≤15,0 13,5+15,0 

>18,0 ≤18,0 16,0+19,0 - - 
5. Wilgotność [%] ≤10,0 
6. Trwałość struktury przy opalaniu [min.] - ≥20 - ≥20 
7. Nasiąkliwość [%] - - ≤10 ≤10 

8. Oznakowanie 
napis na 
tylnej 
stronie płyty 

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN .............................. ; 
data produkcji 



BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Z PUNKTEM WYMIANY RZECZY 
UŻYWANYCH W MIEJSCOWOŚCI GIŻYCKO  WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ  

 

 

 
91 

 

kolor 
kartonu 

szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny 

barwa 
napisu 

niebieska czerwona niebieska czerwona 

Tab.2 

Grubość nominalna 
płyty gipsowej [mm] 

Odległość 
podpór l [mm] 

PRÓBA ZGINANIA 
Obciążenie niszczące 
[N] 

Ugięcie [mm] 

prostopadle do 
kierunku włókien 

kartonu 

równolegle do 
kierunku włókien 

kartonu 

prostopadle do 
kierunku włókien 

kartonu 

równolegle do 
kierunku włókien 

kartonu 
9,5 380 450 150 - - 

12,5 500 600 180 0,8 1 ,0 
15,0 600 600 180 0,8 1 ,0 

>18,0 720 500 - - - 

2.3. Woda 

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.4 Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych. 
Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się najczęściej kleje gipsowe produkowane przez firmy 
specjalistyczne, dostępne w sprzedaży na terenie kraju. 

 

3. SPRZĘT 
Wynikający z rozwiązań technologicznych systemowych. 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry 
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez producentów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wszystkie elementy zaprojektowane z zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych wykonać zgodnie z projektem 
technicznym ściśle przestrzegając wytycznych technologicznych opracowanych przez producenta 
materiałów.Ogólne zasady wykonania robót podano w SST„Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2.Warunki przystąpienia do robót 
- przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. 
- Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
- Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
- Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w 
granicach od 60 do 80%. 
- Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

 
5.5. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach 
5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej 
stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt - nazywanej w dalszej części „warstwą nośną" oraz górnej - dalej 
nazywanej „warstwą główną". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy 
nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. 
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Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę następujące 
czynniki: 
a) kształt pomieszczenia: 
- jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu zasadne 
jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 
- w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe, 
- sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 
- jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt 
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązania 
dwuwarstwowe, 
- rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych 
krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, 
b) grubość zastosowanych płyt: 
- rozmieszczenia płyt, 
- rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt, 
c) funkcję jaką spełniać ma sufit: 
- jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły do 
elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z kształtowników stalowych lub listew 
drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o 
własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa. 
5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt 
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru 
podstawowych zasadach: 
- styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równolegle do 
kierunku naświetlania pomieszczenia), 
- przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich 
krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby 
styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy je tak 
rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy 
szerokości płyty (lub połowy jej długości), 
- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o odległość 
zbliżoną do połowy długości płyty, 
- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę 
płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi 
elementami rusztu. 
5.5.3. Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj 
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika 
wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od 
pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę. 
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy 
pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np. kotwy 
stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów 
stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość 
normalnego obciążenia. 
Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. Zabrania się 
kotwienia konstrukcji sufitów na kołki z koszulkami z tworzyw sztucznych. 
5.5.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm. Jeśli tego 
wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o gr. 12,5 
lub 15 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 
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- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi 
krawędziami. 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się: 
- do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, 
5.5.5.    Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach 
 

Grubość płyty [mm] Kierunek mocowania 
Dopuszczalna rozpiętość między 

elementami nośnymi [mm] 
9,5 poprzeczny 420 

podłużny 320 
12,5 poprzeczny 500 

podłużny 420 
15,0 poprzeczny 550 

 
5.7    Sufity z płyt gipsowo-kartonowych 
Sufity podwieszane, wykonane w formie rusztu metalowego lub drewnianego zamocowanego do rodzimego 
podłoża przy pomocy odpowiednich łączników. Sufity pokryte płytami g-k typu GKF [ogniochronne] mogą 
stanowić skuteczne zabezpieczenia istniejącego stropu przed działaniem ognia. W celu uzyskania klasy ogniowej 
0.5 [30 min] należy rozróżnić dwa przypadki : 

- konstrukcja sufitu podwieszonego zawiera izolacje cieplna położoną na ruszcie. Należy zamontować dwie 
warstwy z płyt GKF o grubości 12,5mm lub jedną warstwę z płyt o grub. 15 mm. 

- bez izolacji cieplnej. Wystarczy zamocowanie jednej warstwy płyt GKF o gr. 12,5 mm 
Powyższe określenia odporności ogniowej są zgodne z norma DIN 4102. Rodzaje płyt : 
GKB -płyta gipsowa obłożona obustronnie specjalnym kartonem,  
GKF -płyta o podwyższonej odporności ogniowej.  
Typowa szerokość płyt -1200mm 
Typowe długości płyt - 2000, 2200 ,2400 ,2500 ,2600 ,i 3000 mm 
Płyty są pakowane w formie pakietów spiętych taśmami po 40szt + 2 stanowiące 
opakowanie dla płyt o gr 12.5 mm oraz 50szt dla gr 9.5 mm. Jeden pakiet wazy od1300 - 1500 kg 
Płyty mocowane przy pomocy profili stalowych typu U -listwa typu C -słupek. Jako łączniki stosuje się dyble 
stalowe, śruby, wkręty oraz gwoździe. 

5.9. Szpachlowanie połączeń płyt z krawędzią AK (KS) 

Szczeliny na styku płyt o szerokości płyt wymagają wstępnego wypełnienia szpachkówką. Na styki między 
płytami o szczelinie mniejszej niż 1 mm można bezpośredni nakładać warstwa masy szpachlowej, stanowiącej 
podkład pod taśmę zbrojącą. Na styki, z większą szczeliną, podkład pod taśmę nakłada się po stwardnieniu 
szpachlówki, którą należy najpierw wypełnić spoinę. Następną czynnością jest założenie taśmy. Należy ją 
dokładnie wcisnąć w świeżo nałożoną masę oraz pokryć wyciśniętą spod niej masą. Tak zaszpachlowana 
powierzchnia spoiny winna licować z powierzchnią sąsiadujących płyt. Ostateczne szpachlowwanie należy 
przeprowadzić po stwardnieniu poprzedniej warstwy. Ostatecznym wykończeniem spoiny jest szlifowanie 
drobnoziarnistym papierem ściernym. Przy szlifowaniu połączenia należy zwracać uwagę, aby nie uszkodzić 
kartonu. Stosowanie taśmy spoinowej samoprzylepnej nie wymaga wcześniejszego nałożenia warstwy 
podkładowej na miejsca spoinowane. Kolejności wykonywania pozostałych czynności nie ulega zmianie. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość  oraz zakres  badań  płyt gipsowo-kartonowych  powinna  być zgodna z PN-B-79405 „Wymagania 
dla płyt gipsowo-kartonowych". 
W szczególności powinna być oceniana: 

- równość powierzchni płyt, 
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość, 
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- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
6.2 Odbiór ścianek i obudów ścian oraz poddaszy 
Deformacja płaszczyzny ściany 
Przy badaniu deformacji płaszczyzny ściany stosuje się regułę „dwóch metrów". Sprawdza się we wszystkich 
kierunkach powierzchni ściany, czy odległość między jej najbardziej wypukłym punktem i najbardziej wklęsłym 
nie przekracza 2 mm. 
Odchylenie od pionu 
Na wysokości ścianki dopuszcza się odchylenie od pionu nie przekraczające 5 mm.  
Lokalna deformacja płaszczyzny ściany 
Na powierzchni ścianki działowej, na przestrzeni 20 cm odległość między najbardziej wypukłym punktem i 
najbardziej wklęsłym nie może przekraczać 1 mm. Nie mogą także występować nagłe uskoki płaszczyzny. 
Izolacja akustyczna 
W środku ściany (pomiędzy płytami g-k) należy umieścić płyty z wełny mineralnej, zgodnie z dokumentacją 
techniczną. 
Świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
Wszystkie stosowane wyroby musza posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
6.3Odbiór sufitów podwieszonych polega na : 

-spr. wykonania zgodnie z dokumentacją,  
-spr. rodzaju zastosowanych materiałów,  
-spr. przygotowania podłoża, 
-spr. prawidłowości zamontowania płyt, ich wykończenia na stykach , narożach i obrzeżach 
-spr. wichrowatości powierzchni. 

7. OBMIAR 

Jednostką obmiaru jest m2 ścianki lub okładziny ściany lub sufitu. 

8. ODBIÓR KOŃCOWY 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STB-00.00 „Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania wykonania robót obejmuje : 
- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostawę materiałów, 
- wykonanie stropów podwieszanych, 
- wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych, 
- wykonanie tynku z płyt gipsowo-kartonowych, 
- ustawienie i rozebranie rusztowań w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu SST 
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-79405:1997 „Płyty gipsowo-kartonowe". 
PN-96/B- 02874 „Płyty gipsowo-kartonowe. Wymagania p. pożarowe" 
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STB-20.00 PODŁOGI I POSADZKI ORAZ LICOWANIE ŚCIAN PŁYTKAMI CERAMICZNYMI 
CPV 45430000-0 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem 
podłóg i posadzek podczas budowy pn. BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH (PSZOK) Z PUNKTEM WYMIANY RZECZY UŻYWANYCH W MIEJSCOWOŚCI 
GIŻYCKO  WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem podłóg i 
posadzek oraz okładzin ścian z płytek ceramicznych 
1.4. Określenia podstawowe 

 Posadzka - stanowi wierzchnią warstwę, użytkową podłogi ułożoną na konstrukcji podłogowej lub 
trwale z nią połączoną za pomocą klejów lub zamocowania mechanicznego. 

 Podłoże - stanowi oparcie dla konstrukcji podłogi .  
 Podłoga - stanowi wierzchnia warstwę użytkową. 
 wykładzina – specjalny wyrób przymocowany na stałe do całej powierzchni podłogi, 
 PCW – polichlorek winylu – polimer winylowy, 
 wykładzina PCW (winylowa) – wykładzina powstała przez roztopienie w odpowiedniej temperaturze 

PCW wraz ze stabilizatorami, plastyfikatorami, barwnikami i utwardzaczami,  
 wykładzina heterogeniczna – warstwowa (wykonana przez nakładanie na siebie kolejnych warstw – 

najczęściej, dla obniżenia kosztów dolne warstwy są niższej jakości), 
 elektrostatyczność – magazynowanie ładunków elektrycznych przez materiał, 
 antystatyczność – dobre przewodnictwo ładunków elektrycznych przez materiał,  
 wykładzina dywanowa – wykładzina, w której po wierzchniej stronie widoczne są włókna 
 włókno – nić, z której wykonuje się wykładziny dywanowe, 
 gęstość wykładziny – ilość tuftów na 1m2, 
 grubość wykładziny – grubość zarówno runa jak i podłoża  
 płytka dywanowa – wykładzina przygotowana w jednakowej wielkości modułach, ze specjalnym 

wzmocnionym podłożem. W przypadku układania wykładziny w płytkach  powstaje bardzo mało 
odpadów, a w przypadku zniszczenia lub zabrudzenia wymielić można pojedynczą płytkę, bez 
potrzeby wymiany całej wykładziny,  

 podłoże wykładziny – spodnia warstwa wykładziny, 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność 
z Rysunkami, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inspektora. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Płytki ceramiczne o (typy i producenci zgodnie z opisem w Projekcie architektonicznym). 

Zasadnicze charakterystyki Poziomy i/lub klasy / wartość Dokument 
odniesienia 

Odporność na ogień A1fl EN14411:2012 

Uwalnianie Pb [mg/dm2] ND - nie dotyczy EN14411:2012 

Uwalnianie Cd [mg/dm2] ND - nie dotyczy EN14411:2012 

Siła łamiąca [N] minimum 1300 EN14411:2012 

Antypoślizgowość wg normy DIN 
51130 

R10 EN14411:2012 
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Siła wiązania/ adhezja [N/mm2]: - - 

-kleje cementowe 1,4 N/mm2 EN14411:2012 

-kleje dyspersyjne 1,0 N/mm2 EN14411:2012 

-kleje z żywic reaktywnych 13,1 N/mm2 EN14411:2012 

-zaprawa murarska NPD - właściwości użytkowe 
nieustalone 

EN14411:2012 

Odporność na szok termiczny Odporne EN14411:2012 

Trwałość dla - - 

-zastosowań wewnętrznych Spełnia EN14411:2012 

-zastosowań zewnętrznych: odporność 
na zamrażanie - rozmrażanie 
mrozoodporność) 

Odporne EN14411:2012 

Odczucie dotyku NPD - właściwości użytkowe 
nieustalone 

EN14411:2012 

Właściwości Poziomy i/lub klasy / wartość Dokument 
odniesienia 

Dopuszczalne odchylenie szerokości od 
wymiaru roboczego 

+- 0,6 %; +- 2,0 mm EN14411:2012 

Dopuszczalne odchylenie długości od 
wymiaru roboczego 

+- 0,6 %; +- 2,0 mm EN14411:2012 

Dopuszczalne odchylenie grubości od 
grubości roboczej 

+- 5 %; +- 0,5 mm EN14411:2012 

Maksymalne dopuszczalne odchylenie 
krawędzi od linii prostej względem 
wymiaru roboczego szerokości 

+- 0,5 %; +- 1,5 mm EN14411:2012 

Maksymalne dopuszczalne odchylenie 
krawędzi od linii prostej względem 
wymiaru roboczego długości 

+- 0,5 %; +- 1,5 mm EN14411:2012 

Maksymalne dopuszczalne odchylenie 
od kąta prostego względem szerokości 

+- 0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012 

Maksymalne dopuszczalne odchylenie 
od kąta prostego względem długości 

+- 0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012 

Maksymalne dopuszczalne odchylenie 
krzywizny środka od płaskości 
powierzchni względem przekątnej 
wyliczonej z wymiarów roboczych 

+- 0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012 

Maksymalne dopuszczalne odchylenie 
krzywizny boku od płaskości 
powierzchni względem wymiaru 
roboczego szerokości 

+- 0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012 

Maksymalne dopuszczalne odchylenie 
krzywizny boku od płaskości 
powierzchni względem wymiaru 
roboczego długości 

+- 0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012 

Maksymalne dopuszczalne odchylenie 
wypaczenia rogów od płaskości 
powierzchni względem przekątnej 
wyliczonej z wymiarów roboczych 

+- 0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012 
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Nasiąkliwość wodna Eb [%] Eb <= 0,5 EN14411:2012 

Wytrzymałość na zginanie [N/mm2] minimum 35 EN14411:2012 

Odporność na ścieranie wgłębne [mm3] maksimum 175 EN14411:2012 

Odporność na ścieranie szkliwa PEI/ 
ilość obrotów 

ND - nie dotyczy EN14411:2012 

Odporność na spękania włoskowate ND - nie dotyczy EN14411:2012 

Odporność na uderzenia NPD - właściwości użytkowe 
nieustalone 

EN14411:2012 

Odporność na plamienie / zabrudzenia minimum klasa 3 EN14411:2012 

Odporność chemiczna na kwasy i 
zasady o niskim stężeniu 

Klasa ULA EN14411:2012 

Odporność chemiczna na kwasy i 
zasady o wysokim stężeniu 

Klasa UHA EN14411:2012 

Odporność na środki domowego użytku 
i dodatki do wody basenowej 

Klasa UA EN14411:2012 

Promieniotwórczość naturalna [Bq/kg] f1 <= 1, f2 <= 240 EN14411:2012 

2.4. Płytki ścienne szkliwione (glazura) - produkowane są z gliny, domieszek schudzających i topników oraz 
szkliwa ceramicznego. Rozróżnia się płytki gładkie oraz wzorzyste, o wymiarach od 10x10 do 30x30 cm i 15x7,5 
cm. Nasiąkliwość wagowa > 10%. 
2.5. Samopoziomująca podkład podłogowy 
2.6. Warstwa gruntująca  
2.7. Listwy cokołowa wykonane z płytek tego samego rodzaju co płytki podłogowe 

3. SPRZĘT 

W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w 
poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez 
producentów. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania podłóg i posadzek  
Konstrukcje podłóg na podłożu betonowym - konstrukcja podłóg układanych na podłożu betonowym, ułożonym 
na gruncie powinna zapewnić ochronę przed wilgocią gruntową oraz wymaganą izolacyjność cieplną (izolacja z 
płyt styropianowych EPS 100). 
Konstrukcje podłóg w pomieszczeniach mokrych -W konstrukcjach podłóg w pomieszczeniach zawilgoconych i 
mokrych stosować materiały które muszą zapewniać odpowiednia szczelność , w szczególności użyte materiały 
powinny być odporne na wodę, a posadzka wykonana szczelnie. W pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie 
(mokrych), wymagających instalacji odwadniających, powinny być zainstalowane urządzenia odpływowe oraz 
wykonane izolacje wodoszczelne, ułożone ze spadkiem w kierunku kratki ściekowej. W obu powyższych 
przypadkach jako izolację przeciwwilgociową zastosowano tzw. 
„płynną folię". Spadek warstwy izolacyjnej, podkładu oraz posadzki w kierunku kratki ściekowej powinien 
wynosić > 1 %.Izolacja wodoszczelna powinna być wywinięta na ściany na wysokość co najmniej 10 cm oraz 
połączona z urządzeniem odpływowym w taki sposób, aby woda gromadząca się na niej spływała do kanalizacji. 
Dylatacje w konstrukcjach podłóg 
W konstrukcjach podłóg powinny być uwzględnione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i przeciwskurczowe. 
Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w miejscach, w 
których zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalności cieplnej i pęcznienia 
materiałów. Szczeliny izolacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia podłogi od innych elementów 
konstrukcji budynku (ścian, słupów, schodów itp.) lub oddzielenia konstrukcji podłogi od podłoża albo posadzki 
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od podkładu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podłogi stanowi jednocześnie szczeliną izolacyjną. Szczeliny 
izolacyjne powinny występować w miejscach zmiany grubości podkładu oraz w miejscach styku różnych 
konstrukcji podłóg. Szczeliny przeciwskurczowe należy wykonywać w podkładach z zaprawy cementowej lub 
betonu. Powinny one dzielić powierzchnią podłogi na pola o powierzchni nie większej niż 36 m2, przy długości 
boku prostokąta nie przekraczającej 6 m. Na wolnym powietrzu pole między szczelinami nie powinno 
przekraczać 5 m2 przy największej długości boku - 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym 
powinny być wykonane jako nacięcia o głębokości równej 1/3-1/2 grubości podkładu. 
5.2.   Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych 

W celu ochrony konstrukcji podłogi od dołu przed działaniem wilgoci gruntowej należy zastosować papę 
asfaltową izolacyjną na lepiku na gorąco. W celu zabezpieczenia konstrukcji podłogi przed zawilgoceniem 
wskutek dyfuzji pary wodnej przez przegrodę stropową, należy od strony pomieszczenia o większej wilgotności 
bezwzględnej zastosować izolację paroszczelną. Rodzaj materiału przedstawiono w projekcie budowlanym. 
Ochronę warstwy termicznej lub przeciwdźwiękowej przed zawilgoceniem wodą zarobową przy wykonywaniu 
podkładu monolitycznego uzyskuje się stosując warstwę ochronną z papy asfaltowej izolacyjnej sklejonej na 
zakład co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na gorąco albo warstwą z folii polietylenowej. 
Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegajaca do podłoża lub podkładu. Na 
powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy , dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. 
Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolacją przeciwwilgociową z materiałów bitumicznych powinna być 
równa i czysta. pod izolację z tworzyw sztucznych powierzchnia podłoża lub podkładu powinna być również 
gładka. Izolację z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5oC, natomiast z 
folii z tworzyw sztucznych - w temperaturze nie niższej niż 15oC 
5.3.   Wykonywanie podkładów 

Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który powinien określić wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Podkład cementowy powinien być 
wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej 
lub jako podkład związany z podłożem. 
Podłoże na którym wykonuje się podkład związany (np. w postaci warstwy wyrównawczej lub odciążającej), 
powinno być wolne od kurzy i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. W podkładzie cementowym powinny być 
wykonane szczeliny dylatacyjne: 

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku, 
b/ oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach. 

Szczeliny przeciwskurczowe powinny być wykonane zgodnie z wymogami podanymi w p. 5.1.Jeżeli projekt 
przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ściekowej, podkład powinien być wykonany ze spadkiem. Jako 
kruszywo do zapraw cementowych należy stosować piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 
lub piasek uszlachetniony. Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogą być stosowane w razie 
potrzeby domieszki uplastyczniające, poprawiające urabialność lub modyfikujące właściwości techniczne zapraw 
i betonów Rodzaj domieszki i jej ilość powinna być określona przez laboratorium zakładowe. Temperatura 
powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni po wykonaniu nie 
powinna być niższa niż 5oC.Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy przygotowywać przez 
mechaniczne mieszanie składników według receptury określonej przez laboratorium zakładowe. Zaprawa 
powinna mieć konsystencję gęstą (5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mieć 
konsystencję wilgotną lub gęstoplastyczną. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona 
do ilości niezbędnej; ilość cementu w podkładach cementowych nie powinien być większa niż 400 
kg/m3.Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między 
listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego 
zagęszczania z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie 
dopuszcza się nawilżania podkładu lub nakładania drobnoziarnistej zaprawy. Podkład powinien mieć 
powierzchnię równą, stanowiącą powierzchnię poziomą lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 
wykazywać prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny(poziomej lub 
pochylonej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W 
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świeżym podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie 
brzeszczotem packi stalowej na głębokości 1/3-1/2 grubości podkładu. Rozstaw szczelin skurczowych nie 
powinien przekraczać 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokości, jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią 
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
5.4.   Wykonywanie posadzek 

5.4.1. Posadzki z gresu i licowanie ścian płytkami ceramicznymi. 
Posadzki z gresu i licowanie ścian płytkami ceramicznymi należy wykonać zgodnie z projektem, który powinien 
określić konstrukcję podłogi i licówki, wytrzymałość podkładu rodzaj i gatunek płytek. Projekt powinien też 
określić wielkość spadów posadzki, rozmieszczenie wpustów podłogowych oraz szczelin dylatacyjnych. Posadzki 
z płytek gres należy układać na podkładach cementowych o wytrzymałości na ściskanie co najmniej 12 MPa, a na 
zginanie co najmniej 3 MPa. Do wykonania posadzek z płytek gresu i licowania ścian płytkami ceramicznymi 
powinny być stosowane materiały odpowiadające polskim normom i posiadające dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Płytki układać na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem .Do wykonywania posadzek 
z płytek i licowania ścian płytkami ceramicznymi można przystąpić dopiero po zakończeniu robót budowlanych 
stanu surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. W 
pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek i licuje ściany płytkami ceramicznymi należy 
utrzymywać temperaturę zgodnie z zaleceniami producenta klejów i spoin. W pomieszczeniach posadzka i 
licówka ścian powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku, jeżeli projekt nie 
przewiduje inaczej. W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce 
szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na linii 
wododziału. Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie tj. 
praktycznie 1-2 mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Spoiny powinny 
przebiegać prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm 
na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. Do wypełnienia spoin można przystąpić dopiero 
po kilku dniach od ułożenia płytek. Przed spoinowaniem posadzka powinna być zwilżona wodą. Po lekkim 
stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna być dokładnie 
oczyszczona. Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z podkładem, a licówka ścian z licem 
ściany. Posadzkę z płytek gresu należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem z 
płytek gres zwykłych jeżeli projekt nie przewiduje użycia specjalnych kształtek cokołowych. Posadzka i licówka 
ścian powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy usunąć niezwłocznie w czasie 
układania płytek. Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym 
pochyleniu (spadku). Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity mi ędzy dwumetrową łatą a posadzką 
nie powinny wynosić niż 5 mm na całej długości łaty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny 
poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno być większe niż ± 5 mm na całej długości i szerokości posadzki. 

6. KONTROLA JAKOŚCI (ODBIÓR ROBÓT PODŁOGOWYCH)  

6.1.   Odbiory materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymogami 
odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie 
materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów 
z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona 
odpowiednim zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom 
jakości przez upoważnione laboratoria. 
 
6.2    Odbiory międzyfazowe 

6.2.1 Odbiór warstw izolacji przeciwwilgociowych 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót :  

a/ po przygotowaniu podłoża pod izolację, 
b/ po wykonaniu każdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych. 
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Odbiór powinien obejmować : 
a/ sprawdzenie materiałów wg p. 6.1. 
b/ sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża , c/ sprawdzenie spadków 
podłoża i rozmieszczenie wpustów podłogowych, 
d/ sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem, 
e/ sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przybicia izolacji przez rury 
wpusty podłogowe itp. 
f/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji. 

6.2.2 Odbiór warstw izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach : 

 a/ przygotowanie podłoża, 
b/ przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwą ochronną lub układaniem 
podkładu. 

Odbiór powinien obejmować : 

 a/ sprawdzenie materiałów, 
b/ sprawdzenie równości, czystości i stanu wilgotności podłoża, 
c/ sprawdzenie jakości wykonania paraizolacji, 
d/ sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacyjnej, 
e/ w przypadku stosowania styropianu - sprawdzenie czy nie styka się zmateriałami zawierającymi 
rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np.papy). 

6.2.3 Odbiór podkładu 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót : a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na 
materiale izolacyjnym, b/ podczas układania podkładu, 
c/ po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbach 
kontrolnych. 
 
Odbiór powinien obejmować : 

 a/ sprawdzenie materiałów, 
b/ sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jeżeli jest wymagana, 
c/ sprawdzenie w czasie wykonania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu: badania 
należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 1 mm, 
d/ sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych 
badań próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podkładów; badania powinny być 
przeprowadzone dla podkładów cementowych, 
e/ sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty 
kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podłożem należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 
f/ sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub wyznaczonej określonym spadkiem za pomocą 
dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 
g/ sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów podłogowych, 
płaskowników lub kątowników wzmacniających połączenia posadzek, dzielących je na pola itp.) badania należy 
prowadzić przez oględziny h/ sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i 
przeciwskurczowych. 
 
Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych i licowania ścian płytkami ceramicznymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić : 
a/ temperaturę pomieszczeń, 
b/ wilgotność względną powietrza, 
c/ wilgotność podkładu. 
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Badania temperatury powietrza należy wykonać za pomocą termometru lub termografu umieszczonego w 
odległości 10 cm od podkładu w miejscu najdalej oddalonym od źródła ciepła. 
Badanie wilgotności powietrza należy wykonać za pomocą hygrometru lub hgrografu umieszczonego w 
odległości 10 cm od powierzchni podkładu. Badania wilgotności podkładu należy wykonać za pomocą aparatu 
elektrycznego, karbidowego lub metodą suszarkowo wagową. 
Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej oraz wilgotności podkładu powinny być wpisane do dziennika 
budowy. 
Odbiór końcowy robót podłogowych i licowych 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być przeprowadzone przez 
porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej 
zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi - na podstawie 
protokółów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy. Sprawdzenie jakości użytych materiałów. 
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych wilgotnościowych) należy 
przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy. Sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i 
warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na podstawie protokółów odbioru międzyfazowych lub zapisów w 
dzienniku budowy. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki i licowania ścian powinno być dokonane po uzyskaniu przez 
posadzkę i licówkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych. 
Odbiór posadzki powinien obejmować : 

a/ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
b/ sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki, 
c/ sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem (przez oględziny naciskanie lub opukiwanie), 
d/ sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek dylatacyjnych itp. badania 
należy przeprowadzić przez oględziny. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych;  
Badania prostopadłości należy wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń  
z dokładnością1 mm, a szerokość spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. Sprawdzenie wykończenia 
posadzki i prawidłowości mocowania listew podłogowych lub cokołów; badania należy wykonać przez 
oględziny. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkąobmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych posadzek podłóg i wykładzin oraz 1mb cokolików. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-00 „Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania 1 m2 posadzek podłóg i wykładzin (oddzielnie dla każdego rodzaju posadzki) obejmuje : 
- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostawę materiałów, 
- wykonanie podłóg i wykładzin, 
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST. 
 
Cena wykonania 1 mb cokolików z płytek ceramicznych obejmuje : 
- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostawę materiałów, 
- wykonanie cokolików z płytek ceramicznych, 
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST. 
 
Cena wykonania 1 m2 licowania ścian płytkami ceramicznymi obejmuje : 
- roboty przygotowawcze, 
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- zakup i dostawę materiałów, 
- wykonanie licowania ścian płytkami ceramicznymi, 
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 
PN-75/B-10121  Okladziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i 
badania przy odbiorze.  
PN-EN-159 Płytki ścienne szkliwione., 
 PN-89/D-94002 Deszczułki posadzkowe lite. 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwość znakowanie. 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wymiarów i sprawdzenie jakości powierzchni.  
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
 PN-EN 13888:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia. 
10.2. Inne dokumenty 

 

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. Instrukcja producentów. 
Instrukcja układania płytek ceramicznych. Wydanie ATLAS - 2001 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B, Zeszyt 5 -Okładziny i wykładziny z płytek 
ceramicznych, wydanie ITB-2004 r. 
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STB21.00 OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ 
CPV 45422100-8 

 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej przy realizacji zadania pn. BUDOWA PUNKTU 
SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Z PUNKTEM 
WYMIANY RZECZY UŻYWANYCH W MIEJSCOWOŚCI GIŻYCKO  WRAZ Z 
INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ  

1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. 
W skład tych robót wchodzi: 
- stolarka okienna z profili aluminiowych 
- stolarka drzwiowa zewnętrzna z profili aluminiowych 
- stolarka drzwiowa stalowa 
-  stolarka wewnętrzna drzwiowa drewniana 
-  parapety wewnętrzne z okładziny meblowej drewnopodobnej gr. 2 cm 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY. 
2.1 Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi zgodnie z 
danymi podanymi w projekcie architektoniczno – budowlanym. 
2.1.1  Komplety stolarki okiennej z profili aluminiowych 
2.1.2  Komplety stolarki okiennej drewnianej 
2.1.3 . Drzwi wejściowe do budynków z profili aluminiowych ciepłych 
2.1.4 . Stolarka drzwiowa wewnętrzna –rama wykonana z wysokiej jakości drewna, sklejki, płyty wiórowej 

otworowej oraz dwustronnej okładziny wykonanej z materiałów drewnopochodnych pokrytej okleiną 
modyfikowaną select. 

2.3. Okucia budowlane. 
 Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i 
uchwytowo-osłonowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w  przypadku braku 
takich norm - wymaganiom określonym w  świadectwie ITB dopuszczającym stosowania wyroby stolarki 
budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny być 
zabezpieczone fabrycznie trwałymi  powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed  ich 
zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. Okucia obwiedniowe 
zapewniające otwieranie okien z poziomu podłogi. 

2.4. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich. 
2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed   
          Korozją biologiczna. Należy impregnować: 

- elementy drzwi, 
- powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 

2.3.2. Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z  wytycznymi stosowania środków ochrony 
drewna podanymi w  świadectwach ITB.  
2.3.3. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie  mogą zawierać składników 
szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 
2.3.4. Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia  powierzchni zewnętrznych elementów 
stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych –  nie należy stosować 
do zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia. 

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki drewnianej. 
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       Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować: 
- do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb  chemoutwardzalnych szybkoschnących               
wg. BN-71/6113-46 
- do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogólnego 
stosowania  wg. BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg. BN-76/6115-
38. 

2.6. Szkło                                                                        
       Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg. PN-78/B-13050. 
2.7. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być 
utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie 
mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

3.  SPRZĘT. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą 
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w 
odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy 
użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 
stateczności.  

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Przygotowanie ościeży. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. 
W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy 
naprawić i oczyścić. Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót  murowych wg 
STB 03.00.00 
5.2. Montaż stolarki okiennej 
5.2.1  Przy montażu stolarki okiennej stosować zasady określone w opisie montażu dostawcy stolarki okiennej. 
Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia okna – w trakcie prac montażowych należy zachować następujące 
zasady: 

 sprawdzić dokładność otworów okiennych – szer. otworu powinna być większa o min 20mm i max. 
30mm., natomiast wysokość o min.35mm a max. 50mm. W przypadku stwierdzenia odchyłek 
wymiarowych należy doprowadzić wymiary otworu do prawidłowych wymiarów. 

 ustawić ramę w poziomie, pionie oraz odpowiedniej płaszczyźnie z zachowaniem dystansu (fugi) wokół 
ramy o szer. minimum 1 cm . Fuga winna być rozmieszczona równomiernie wokół ramy. W przypadku 
występowania węgarka rama winna mieć również w stosunku do niego dystans o szer. minimum 1 cm. 

 ramę okienną ustawia się w otworze za pomocą klinów rozmieszczając je tak, aby znajdowały się jak 
najbliżej punktów mocowania ramy w ościeżu i wiązań czopowych ramy. 

 rodzaj materiału ościeża oraz jego konstrukcja decyduje o sposobie mocowania: 
• materiał ceramiczny, beton: dybel rozporowy, kotwy montażowe, 
• drewno, beton komórkowy, cegły kratowe, pustaki szczelinowe: śruby z gwintem nacinającym,  
•    styropian (izolacje termiczne): kotwy montażowe. 

 przy zastosowaniu kotew montażowych należy obowiązkowo stosować rozpórki stałe lub mechaniczne. 
 dyble i kotwy rozmieszcza się w odległości od 15 do 20 cm od naroży ramy okiennej. Ilość 

zamontowanych dybli lub kotew zależy od wymiarów okna - przy czym maksymalny rozstaw dybli lub 
kotew nie powinien przekraczać 60 cm. Element ramy, w którym montowane są zawiasy należy 
montować do ościeża dodatkowym dyblem lub kotwą. Wkręcenie wkrętów dyblowych lub kotwowych 
nie może spowodować odkształcenia ramy, wobec czego przed ostatecznym dokręceniem śrub 
rozporowych należy umieścić w fugach, między ramą, a ościeżem, przekładki drewniane o grubości 
szczeliny -jak najbliżej punktów montażowych. 

 zamontować skrzydła w ramie i sprawdzić prawidłowość funkcjonowania skrzydła (rozwieranie, 
uchylanie). 

 prawidłowo zamontowane okno nie wymaga regulacji, jeżeli jednak zachodzi taka 
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potrzeba należy dokonać niezbędnych korekt w odpowiednich punktach okuć 
mając na uwadze: 
 maksymalne odchylenie skrzydła od ramy (zaczepy mimośrodowe), 
 regulacja zawiasów na „środku" zakresu, 
 równomierne rozłożenie przymyku skrzydła (5-6 mm) na całym obwodzie. 

 w przypadku, gdy długość ramy między wiązaniami czopowymi przekracza 150 cm (drzwi balkonowe, 
drzwi zewnętrzne, słupek ruchomy - należy stosować rozpórki stałe lub mechaniczne przed wykonaniem 
czynności uszczelniania. Uszczelnienie dystansu (fugi) między ościeżem, a ramą okienną dokonuje się 
przy użyciu środków plastycznych oraz elastycznych. (pianka montażowa) 

 unikać kładzenia pianki na całej szerokości ramy (uwzględnić w/w uwagi). Prawidłowo położona pianka 
nie powinna wypłynąć poza płaszczyzny ramy. 

 po utwardzeniu pierwszej warstwy, usunąć kliny montażowe i rozpórki. 
 miarą wewnętrzną przeprowadzić pomiary oraz sprawdzić poziom i pion. Dokonać ewentualnych korekt. 
 w przypadku potrzeby, uzupełnić szczelinę pianką poliuretanową, a nadmiar obciąć ostrym nożem lub 

uzupełnić szczelinę silikonem (okładziny ceramiczne). Można stosować inne materiały uszczelniające 
przestrzegając następującej zasady: "strona wewnętrzna musi być szczelniejsza niż zewnętrzna". 

 po zakończeniu uszczelniania należy ponownie sprawdzić prawidłowość funkcjonowania okna i dokonać 
korekt w regulacji. 

 dopuszczalne odchyłki: 
Prawidłowo zainstalowane okno lub drzwi balkonowe mogą wskazywać odchyłki: 
 odchyłka pionu i poziomu 2 mm/m nie więcej jak 3 mm łącznie 
 różnica długości przeciwległych elementów 1 mm 
 różnica przekątnych wrębu ramy 2 mm. 

 
5.2.2 Jeśli producent stolarki okiennej nie określił  sposobu mocowania stolarkę okienną należy zamocować w 
punktach rozmieszczonych w  ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 
 

 
Wymiary  zewnętrzne (cm) 

  
Liczba 

punktów 
zamocowań 

 
Rozmieszczenie punktów 

zamocowań 

 

wysokość szerokość  w nadprożu i progu na stojaku 
1 2 3 4 5 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 
 150±200 6 po 2 po 2 
 powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 
 150±200 8 po 1 po 3 
 powyżej 200 10 po 2 po 3 

 
5.3. Osadzanie parapetów 
          -  Osadzenie parapetów z konglomeratu wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu  okien.  
5.4. Osadzanie stolarki drzwiowej.   

 dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom określonych w pkt. 5.1. 
 ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć 

przed   korozją biologiczną od strony muru.        
 szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 

świadectwem ITB. 
 przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w   pionie i poziomie;  
 po zmontowaniu drzwi dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

5.4.1 Prawidłowo zamontowana stolarka drzwiowa powinna spełnić poniższe wymagania: 
 dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich wg PN-M-02139; 

 
Miejsca luzów 

Wielkość luzu i odchyłek  

 okien drzwi 
1 2 3 
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Luzy między skrzydłami +2 +2 
Między skrzydłami a ościeżnicą -1 -1 

 na powierzchniach widocznych po zamontowaniu powinien być zapewniony styk krawędzi części 
połączonych, rama skrzydła drzwiowego powinna być prosta, bez skrzywień, skręceń, 
wichrowatości i trwałych odkształceń; 

 ościeżnica powinna zachodzić na ścianę  
 skrzydło drzwiowe nie powinno wykazywać pęknięć, skrzywień, wichrowatości, odchyłka w 

wymiarach ±1 mm; 
 dopuszczalne przesunięcia płaszczyzn bocznych ramy ościeżnicy względem siebie nie powinny 

przekraczać ±0,3 mm; 
 konstrukcja wyrobu  powinna zapewnić   współosiowość   zawiasów -   dopuszczana   odchyłka nie   

powinna przekraczać ±1 mm; 
 skrzydło drzwiowe pod wpływem siły przyłożonej do klamki lub gałki powinno się otwierać  i 

zamykać swobodnie, bez zahamować, zgodnie z ich  przeznaczeniem. Masa obciążników 
zastępujących tę siłę przy dynamicznym zamykaniu skrzydła drzwiowego powinna wynosić 
więcej niż 2,5 kg.Kąt obrotu powinien wynosić 180°; 

 drzwi powinny zachować sprawność działania po wykonaniu 100000 cykli pracy skrzydła; 
 sprawdzenie izolacji akustycznej - wg PN-B-02151; 
 infiltracja   powietrza   drzwi   wewnętrznych wejściowych nie powinna być większa niż 1 m3  na 1 m 

długości szczeliny w ciągu 1h, przy różnicy ciśnień Ap = 10 Pa; 
6.  KONTROLA JAKOŚCI. 
6.1. Zasady kontroli jakości  
Powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót  
szklarskich. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt 7. Roboty uznaje się za zgodne z 
dokumentacją projektową, SSTB i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z 
uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie 
niepozytywny, stolarkę nie powinne być odebrane. W  takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 
- stolarkę poprawnie osadzić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości stolarki oraz jeżeli 

inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 
- w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć stolarkę i ponownie wykonać. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych (z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów  konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową robót jest: m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Wszystkie roboty wymienione w STB podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór obejmuje 
wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. Odbiór następuje po 
stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa dokumentacja projektowa 
a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. 
Zgodność wykonania stolarki okiennej i drzwiowej stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 
kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach 
stolarka budowlana powinna być odebrana, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne.. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
           Płatność. 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w pkt. 7. Cena obejmuje: 
- dostarczenie gotowej stolarki, 
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i  ewentualnym obiciem listwami, 
- zamontowanie okuć: klamki, zamki, samozamykacze (w części wskazanej na projekcie) 
- montaż progów – drzwi akustyczne, p.poż, 
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- dopasowanie i wyregulowanie 
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
- obrobienie ościeży: tynkowanie, szpachlowanie, malowanie, przyklejenie płytek  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-B-l 0085:2001   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180      Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050      Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000      Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97      Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25      Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32      Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002   Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002   Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46       Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-B-06070            Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności. 
PN/B-10087/96       Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna. 
PN-B-10085/2001   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania". 
PN-EN 1154/1999   Okucia budowlane - zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania. Wymagania i 

metody badań". 
PN-EN 1634-1:2009 Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zestawów drzwiowych i żaluzjowych, 

otwieralnych okien i elementów okuć budowlanych -- Część 1: Badania odporności ogniowej 
drzwi, żaluzji i otwieralnych okien. 

 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego  
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STB 22.00ROBOTY MALARSKIE 
CPV 45442110-1 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem 
robót malarskich podczas budowy pn. BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH (PSZOK) Z PUNKTEM WYMIANY RZECZY UŻYWANYCH W MIEJSCOWOŚCI 
GIŻYCKO  WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót 
malarskich. 
1.4. Określenia podstawowe 
Powłoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chroniąca obiekt i jego elementy przed; wpływem 
warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz stanowi warstwę wykończeniowo-dekoracyjną. 
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 
Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie farby lateksowej, ceramicznej jako gotowych zestawów 
malarskich posiadających Aprobaty Techniczne dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie.  
Farby: należy stosować farby fabrycznie zmieszane;  

a) muszą mieć dobre właściwości rozprowadzające i schnąć bez powstawania zacieków; 
b) wszystkie farby muszą być zmywalne i umożliwiać utrzymanie powierzchni w czystości; 
c) dodatkowe materiały malarskie: olej lniany, szelak, terpentyna i inne materiały zalecane przez producenta 

w celu osiągnięcia określonego wykończenia wysokiej jakości i zaakceptowanego przez producenta, do 
którego wyrobu mają być zastosowane; 

d) odporność na szorowanie klasa 2 lub wyższa wg. norm PN-EN 13300:  
- farba lateksowa ubytek ≤ 10 mikrometrów [µm] po 200 cyklach szorowania 
- farba ceramiczna ubytek ≤ 6 mikrometrów [µm] po 200 cyklach szorowania 

e) klasa połysku : półmat  
 
2.1. Kontrola materiałów 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

 Czy dostawca dostarczył deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą 
lub aprobatą techniczną, 

 Termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 
 Wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i 
konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

 skoagulowane spoiwo, 
 nieroztarte pigmenty, 
 kożuch, 
 ślady pleśni, 
 trwały, nie dający się wymieszać osad, 
 nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
 obce wtrącenia, 
 zapach gliny. 
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Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inspektora. 
 
 

3. SPRZĘT 
Specjalistyczny sprzęt malarski. 

4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów malarskich powinny odbywać się tak, aby zachować 
ich dobry stan techniczny. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki dotyczące wykonywania robót malarskich 
Podczas wykonywania robot malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót tynkarskich i niżej podanych 
robót malarskich. 
Prace na wysokości powinny być z prawidłowo wykonanych rusztowań i drabin. W przypadku malowania 
konstrukcji w warunkach gdy nie ma możliwości zainstalowania rusztowań, a prace malarskie wykonuje się z 
pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. kładki), malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem 
bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji. 
Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasta 
do ługowania powłok itp.) należy stosować środki ochrony osobistej : 
a/ zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem, b/ zabezpieczyć skórę twarzy 
i rąk przez posmarowanie ich tłustym kremem ochronnym oraz wykonywać prace w rękawicach, c/ używać 
specjalnej odzieży ochronnej (buty gumowe, fartuchy). 
5.2. Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania, 
naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni. 
Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc 
naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu 
wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach. Wilgotność powierzchni 
tynkowych przewidzianych do malowania powinna być uzależniona od zastosowanych materiałów malarskich 
(zgodnie z zaleceniami producenta).Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać 
po zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności :  

a) całkowitym zakończeniu robót budowlanych i instalacyjnych z wyjątkiem założenia ceramicznych 
urządzeń sanitarnych, przyklejania okładzin, oraz armatury oświetleniowej itp. 

b) wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, 
c) ułożeniu podłóg drewnianych, 
d) dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej. 

 Drugie malowanie można wykonywać po :  
a) po wykonaniu białego montażu, 
b)  ułożeniu posadzek ( z wyjątkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz  przed cyklinowaniem posadzek 

deszczułkowych. 
Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne : 

a) powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać wymaganiom podanym w p. 
STB-18.00, 

b) wszystkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione prze przystąpieniem do malowania 
przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsca zatarcie na równo z powierzchnią tynku, 

c) przygotowana do malowania powierzchnia powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń mechanicznych 
(kurz, sadza tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podłoża rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz 
osypujących się ziaren piasku. 

Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do : 
a) rodzaju podłoża, 
b) rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobów malarskich), 
c) miejsca i warunków malowania. 
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Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej iż +50C ( z zastrzeżeniem, aby w ciągu 
doby nie następował spadek temperatury poniżej 00C) i nie wyższej niż +220C. Przed rozpoczęciem robót 
malarskich należy sprawdzić zalecenia technologiczne producenta farb. 
Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, i w okresie letnim 
podczas opadów atmosferycznych, podczas intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie 
wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.Gdy 
podłoże jest bardzo wysuszone, należy je lekko zwilżyć (przed malowaniem farbami wodnymi lub 
wodorozcieńczalnymi) wodą za pomocą pędzla i po około 30 min. przystąpić do malowania. 
 
5.3.   Przygotowanie powierzchni 

Powierzchnie podłoży przewidzianych pod malowanie powinny być :  

a) gładkie i równe, tzn. nie wykazujące nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego; 
wszystkie występy od lica powierzchni należy skuć usunąć lub zeszlifować; dopuszcza się pojedyncze 
wgłębienie o średnicy nie przekraczającej 5 mm i głębokości do 2 mm dla podłoży betonowych; w zakresie 
równości tynki powinny spełniać wymagania określone dla tynków IV kategorii wg obowiązującej normy, z 
wyjątkiem malowania doborowego, 

b) dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące przy pocieraniu dłonią , nie wykruszające się, bez 
widocznych rys, spękań i rozwarstwień,  

c) czyste tzn. bez plam, zaoliwień pleśni i innych zanieczyszczeń; w razie potrzeby należy je usunąć szpachelką 
lub pędzlem, zmyć wodą z detergentem i następnie spłukać czystą wodą, 

d) dostateczne suche - wilgotność podłoża powinna wynosić 3-6%, a jej sprawdzenie można wykonać przy 
użyciu : 

- aparatu wskaźnikowego, elektrycznego lub karbidowego, 
- metodą suszarkowo-wagową, 
-  papierkami wskaźnikowymi Hydrotest. 

 
Przygotowanie różnych powierzchni (beton, tynk, stal itp.) do malowania zewnętrznego 
Powierzchnie elementów lub konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być : 

a) oczyszczone z odstających grudek związanego betonu, a nadlewki i chropowatość betonu usunięte przez 
skucie, a następnie przeszlifowanie,  

b) gwoździe oraz wystające druty lub pręty zbrojeniowe usunięte, a elementy stalowe wystające z powierzchni 
betonu, które nie mogą być usunięte, powinny być zabezpieczone przed rdzą farba antykorozyjną, 

c) większe ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i złącza prefabrykatów oraz inne niepotrzebne otwory 
należy wypełnić zaprawa cementową co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć tak, aby równość 
powierzchni i jej szorstkość w naprawianych miejscach odpowiadała równości i szorstkości otaczającej 
powierzchni, 

d)  inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwień należy usunąć przez zeskrobanie, odkurzanie i zmycie wodą 
z dodatkiem detergentów i następnie spłukanie czystą wodą. 

Podłoża tynkowe powinny : 
a) pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla tynków zwykłych lub 

pocienionych , a powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane, 
b) wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być wyreperowane przez wypełnienie zaprawą 

i zatarte do lica: w przypadku podłoży gipsowych -zaprawą gipsową, dla pozostałych podłoży - zaprawą 
cementową lub cemantowo-wapienną, 

c) powierzchnie tynku oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych 
(wykwity składników podłoża lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz osypujących się ziaren 
piasku, d/ nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny być zagruntowane zależnie od 
zastosowanych farb i zaleceń producenta materiałów malarskich.  

Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych w postaci sklejki, płyt pilśniowych  twardych i desek, 
ościeżnic powinny być przygotowane w sposób następujący : 

a) oczyszczone z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy, 
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b) drobne wady powierzchni powinny być usunięte przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie 
szpachlówką klejowo-olejową lub inną odpowiadającej normie państwowej i posiadającej wymagane 
aprobaty techniczne, 

c)  sęki zaleca się pokryć roztworem spirytusowym szelaku, 
d)  w przypadkach opisanych w poz. b/ i c/ stosować wyroby opracowane przez producenta farb 

nawierzchniowych. 
Podłoża stalowe i żeliwne powinny być przygotowane następująco : 

a) bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów(do czystej lśniącej 
powierzchni), 

b)  stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte. 
Przygotowanie powierzchni do malowania wewnętrznego 
Podłoża tynkowe powinny pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla tynków 
zwykłych lub pocienionych ze szpachlówek polimero-mineralnych lub innych dopuszczonych do powszechnego 
stosowania w budownictwie. Powierzchnie tynków przed malowaniem powinny być przygotowane w następujący 
sposób : 

a) wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być naprawione przy użyciu tej samej 
zaprawy, z której tynk był wykonany i zatarte w ten sposób, aby naprawione miejsce równało się z 
powierzchnia tynku, 

b) przy malowaniu tynków gipsowych farbami emulsyjnymi podłoża powinny być zagruntowane zależnie 
od zastosowanych farb i zaleceń producenta materiałów malarskich. 

Powierzchnie tynków należy oczyścić i zagruntować w sposób opisany jak dla tynków zewnętrznych. 
Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych w postaci sklejki, płyt pilśniowych twardych i desek, 
ościeżnic powinny być przygotowane w sposób następujący : 

a) oczyszczone z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy, 
b) drobne wady powierzchni powinny być usunięte przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie 

szpachlówką klejowo-olejową lub inną odpowiadającej normie państwowej i posiadającej wymagane 
aprobaty techniczne, 

c) sęki zaleca się pokryć roztworem spirytusowym szelaku, 
d) w przypadkach opisanych w poz. b/ i c/ stosować wyroby opracowane przez producenta farb 

nawierzchniowych. 
Podłoża stalowe i żeliwne powinny być przygotowane następująco : 

a) bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów(do czystej lśniącej 
powierzchni), 

b) stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte. 
5.4.   Malowanie zewnętrzne 

5.4.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich na ścianach zewnętrznych 
a) Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a w okresie 

letnim podczas opadów atmosferycznych, intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w 
czasie wietrznej pogody. Nie dopuszcza się malowania powierzchni zawilgoconych lub w dniach 
deszczowych. 

b) Przy wykonywaniu robót malarskich materiałami malarskimi lub metodami pracy powodujących 
zagrożenie zdrowia dla wykonawców robót lub bezpieczeństwa pożarowego należy ściśle przestrzegać 
przepisów dotyczących zdrowia ludzi i mienia. 

c) Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach oczyszczonych i odpowiednio 
przygotowanych w zależności od rodzaju stosowanej farby i żądanej jakości robót. 

d) Elementy które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu , należy 
zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniem farbami (np. folią z tworzywa sztucznego lub płytą pilśniową 
miękką). 

5.4.2 Przygotowanie powierzchni do malowania 
5.4.2.1. Wyrównanie powierzchni 

a) Podłoża betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadające drobne uszkodzenia 
powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawa cementowa 1:3. 
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b) Dopuszcza się naprawę małych uszkodzeń powierzchni betonowych masą szpachlową przewidziana do 
wykonania tynków pocienionych.  

c) Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice oraz inne elementy drewniane powinny mieć usunięte wszelkie 
drobne wady powierzchniowe np. wgniecenia pęknięcia wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić 
szpachlami zalecanymi przez producenta wyrobów. 

d) Ślusarka starannie oczyszczona mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów (do czystej lśniącej 
powierzchni) stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte. 

5.4.2.2. Gruntowanie 
W zależności od zastosowanych materiałów malarskich - zgodnie z zaleceniami producenta. 
5.4.3. Wykonywanie robót malarskich zewnętrznych 

a) Powłoki jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 
Nie powinny ścierać się ani obsypywać przy potarciu mi ękką tkaniną bawełnianą lub wełnianą. Przy 
malowaniu uproszczonym dopuszcza się ślady pędzla. 

b) Powłoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug, plam, prześwitów podłoża, ślady pędzla i 
odprysków. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywającego 
podłoża. Powłoki nie powinny się ścierać przy potarciu tkaniną. Barwa powłoki powinna być jednolita 
bez widocznych poprawek lub połączeń o innym odcieniu i natężeniu. Nie dopuszcza się 
widocznychplam lub zagłębień w miejscach wbicia gwoździ, natomiast dopuszcza się niejednolity odcień 
barwy powłoki w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowań, z tym, że największy ich wymiar nie 
powinien przekraczać 20 cm2. 

c) Przy zastosowanej powłoce malarskiej w zależności od producenta należy ściśle przestrzegać wytycznych 
technologii wykonywania robót malarskich, opracowanych przez producenta. 

d) Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolita zgodną ze 
wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywanego podłoża lub 
podkładu; powłoka powinna bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład, które nie powinny być 
dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity wyłącznie przy 
powłokach jednowarstwowych.  Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być 
jednolicie matowe lub półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza się miejscowe 
zmatowienie oraz różnice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbą 
rdzoochronną należy stosować farby różniące się mi ędzy sobą odcieniem lub intensywnością barwy. 
Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymać próbę na : wycieranie zarysowanie, 
zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość. Powłoki z emalii olejnych lub ftalowych 
powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom podanym dla powłok z farb olejowych, z tym, że powinny 
one mieć połysk lakierniczy. I wytrzymywać dodatkowo próbę badania twardości powłoki 

5.4.4. Wykonywanie robót malarskich wewnętrznych 
5.4.4.1.      Warunki przystąpienia do robót malarskich wewnątrz pomieszczeń 

1) Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonane po wyschnięciu oraz ewentualnie po 
zafluatowaniu tynków i miejsc naprawianych. 

2) Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować w pomieszczeniach 
zbyt wysoka temperatura (powyżej 300C) oraz przeciągi. 

3)  Malowanie elementów stalowych, żeliwnych itp. można wykonywać po całkowitym umocowaniu 
wszystkich elementów. 

4) Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym 
zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności po : 
a) całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 

ogrzewania, gazowych, elektrycznych, 
b) wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
c) ułożeniu podłóg drewnianych, 
d) całkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki.  

5) Drugie malowanie należy wykonać po :  
a) wykonaniu białego montażu, 
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b) ułożeniu posadzek ( z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew 
przyściennych i cokołów, lecz bez tapetowania powierzchni ściennych. 

5.4.4 2. Przygotowanie podłoża do malowania 
 Wyrównanie podłoża 
Wykonać analogicznie jak w p. 5.4.2.1. Powierzchnie gipsowe zaleca się naprawiać szpachlówką gipsową na co 
najmniej 24 godziny przed malowaniem. 
Gruntowanie 
W zależności od zastosowanych materiałów malarskich - zgodnie z zaleceniami producenta. 
Wykonywanie robót malarskich 

1) Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń. Powinny być bez smug, prześwitów, plam i śladów 
pędzla. Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża oraz 
widocznych łączeń i poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury 
pokrywanego podłoża. Powłoka nie powinna ścierać się przy pocieraniu tkaniną oraz wykazywać 
rozcierających się grudek pigmenty i wypełniaczy. 

2) Wykonane powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla 
zdrowia. 

3) Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z wzorcem 
producenta w przypadku wyrobów produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb przewidzianych 
do zarobienia woda przed zastosowaniem, lub sporządzenia farb na budowie - zgodnie z wzorcem 
uzgodnionym między wykonawcą a Inspektorem (Inwestorem). W przypadku powłok wykonywanych na 
tynku szpachlowym dopuszcza się kilkumilimertowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak 
jednolite i równomierne na całej powierzchni, tak aby z odległości 0,5m przy oględzinach okiem nie 
uzbrojonym można było je uznać za jednolite pod względem barwy. Linie styku odmiennych barw 
powłok mogą wykazywać odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości linii 
rozgraniczającej barwy. Odchylenie liczy się od przyjętej teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy 
powinny mieć jednakową szerokość na całej długości. 

4) Powłoki z farb olejnych i ftalowych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolita zgodną ze 
wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywanego podłoża lub 
podkładu; powłoka powinna bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład, które nie powinny być 
dostrzegalne okiem nieuzbrojonym. Dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity wyłącznie przy 
powłokach jednowarstwowych. Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być 
jednolicie matowe lub półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza się miejscowe 
zmatowienie oraz różnice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbą 
rdzoochronną należy stosować farby różniące się między sobą odcieniem lub intensywnością barwy. 
Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymać próbę na : wycieranie zarysowanie, 
zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość. Powłoki z emalii olejnych lub ftalowych 
powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom podanym dla powłok z farb olejowych, z tym, że 
powinny one mieć połysk lakierniczy. I wytrzymywać dodatkowo próbę badania twardości powłoki. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 
6.1.   Kryteria jakości i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania zewnętrznego . 

1) Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące - badanie powierzchni 
tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu ichprzyjęcia, 

 badanie powierzchni betonów należy przeprowadzić nie wcześniej ni po 4 tygodniach od daty ich 
wykonania, 

 badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzić dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementów 
przeznaczonych do malowania, bezpośredni przed przystąpieniem do robót malarskich, 

 badanie stopnia skarbonizowania podłoża należy wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
malarskich, 

 badanie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem, 
 badania podkładów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po dwóch dniach od daty ich ukończenia. 

2) Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż +50C. 
3) Badanie podłoży powinno obejmować : 

 sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku należy przeprowadzać przez zeskrobanie warstwy tynku o 
grubości 4 mm i zwilżenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk jest 
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dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilżone miejsca zostaną bezbarwne lub zabarwią się bladoróżowo, 
natomiast intensywne zabarwienie różowe świadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku, 

 sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni należy wykona przez polanie badanej powierzchni wodą; próba 
daje wynik dodatni, jeżeli woda spływając nie tworzy smug i nie pozostawia kropli. 

4) Badanie materiałów : 
 sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń 

o jakości materiałów wystawionych przez producentów oraz wyniki kontroli, stwierdzających zgodność 
przeznaczonych do użycia materiałów z wymogami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi 
normami państwowymi lub ze świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 

 materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny być zbadane przed 
użyciem (muszą uzyskać wymagane atesty). 

5) Badanie warstw gruntujących obejmuje : 
 sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynków - przez kilkakrotne potarcie dłonią 

podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku, 
 sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody; gdy 

wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu powinna wystąpić nie 
wcześniej niż po trzech sekundach, 

 sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości około 0,10 m2 farbą 
podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeżeli po nałożeniu następnej warstwy powłokowej 
nastąpią różnice w połysku względnie w odcieniu powłoki, 

 przy sprawdzeniu wyschnięcia należy mocno przycisnąć tampon z waty o grubości około 1 cm 
ciężarkiem o masie 5 kg na przeciąg kilkunastu sekund; powierzchnie należy uznać za wyschniętą, jeżeli 
po zdjęciu tamponu włókna waty nie przylgnęły do powierzchni podkładu. 

6.1.2. Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy robót malarskich zewnętrznych 

1) Badanie powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania w następujących 
terminach : 
 powłoki z farb emulsyjnych, silikonowych i silikatowych - nie wcześniej niż po 7 dniach, 
 powłoki z farb olejnych, ftalowych oraz lakierów i emalii - nie wcześniej niż po 14 dniach. 

2) Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż +50C. 
3) Odbiór robót malarskich zewnętrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19. 
4) Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu równomiernego rozkładu 

farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności z wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych 
skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, 
odstających płatów powłoki, widocznych okiem nie uzbrojonym śladów pędzla itp.. w stopniu 
kwalifikującym odbierana powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

5) Sprawdzenie zgodności barwy powłoki z wzorcem polega na porównaniu, w świetle rozproszonym, barwy 
wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku nakładania powłok bez podkładu 
wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany na takim suchym podłożu, o powierzchni 
możliwie zbliżonej do faktury podłoża. 

6) Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym. Rodzaj połysku 
powinien być określony : 
 przy powłokach matowych - połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle odbitym, 
 przy powłokach półmatowych - połysk półmatowy, tj. odpowiadający połyskowy skorupki kurzego jaja, 
 przy powłokach z farb olejnych i ftalowych z połyskiem - wyraźny tłusty połysk, 
 przy powłokach z emalii lub z lakieru olejnego i ftalowego - połysk lakierowy  odpowiadający połyskowi 

glazurowanej płytki ceramicznej, 
7) Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 

miękką, wełnianą lub bawełniana szmatką kontrastowego koloru (tj. ciemną w połysku powłok białych i 
białą w przypadku powłok kolorowych). Powłoka jest odporna na ścieranie, jeżeli na szmatce nie występują 
ślady farby. Sprawdzenie odporności na ścieranie powłok lakierowych należy wykonać zgodnie z 
wymaganiami normy państwowej. 

8) Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczoną 
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 przez zarysowanie powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie, jeżeli 
po wykonaniu próby nie występują na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg metody 
ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami normy państwowej. 

9) Sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla: 
powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu 
oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity 
podłoża 

10) Sprawdzenie odporności na uderzenie należy wykonać zgodnie z normą państwową. 
11) Sprawdzenie grubości powłok na elementach stalowych należy przeprowadzić przyrządami 

elektromagnetycznymi według normy państwowej. Badania powłok na innych podłożach należy 
przeprowadzać zgodnie z normami lub świadectwami.  

12) Sprawdzenie elastyczności powłok należy wykonać zgodnie z ustaleniami podanymi w normie państwowej. 
13) Sprawdzenie twardości powłok metodą uproszczona polega na lekkim przesunięciu po powierzchni badanej 

powłoki osełki z drobnoziarnistego mi ękkiego piaskowca szydłowieckiego. Powłoka jest dostatecznie 
twarda, jeżeli po wykonaniu próby nie występują na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym z odległości 
0,50 m. Badanie według metody ścisłej należy wykonać zgodnie z ustaleniami normy.  

14)  Sprawdzenie przyczepności powłok może być wykonana różnymi metodami zależnie od rodzaju podłoża 
lub podkładu pokrytego powłoką, a mianowicie : 
 badanie przyczepności powłoki do tynku lub do betonu bez podkładu wyrównawczego należy wykonać 

przez próbę odrywania ostrym narzędziem (nożem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) 
powłoki od podłoża, 

 badanie przyczepności powłok malarskich od podkładów wyrównawczych należy przeprowadzać przez 
wykonanie na badanej powłoce kilku równoległych nacięć w odstępach co 1 cm, a następnie przez 
zaklejenie nacięć prostopadle do nich paskiem tkaniny bawełnianej za pomocą gumy arabskiej albo 
szybkoschnącej emalii lub lakieru; po upływie trzech dni pasek należy zerwać; powłoka ma dobra 
przyczepność, jeżeli zerwanie następuje w spoinie klejonej lub w podkładzie, 

 badanie przyczepności powłoki malarskiej do żeliwa, stali, aluminium, płyt z drewna struganego lub 
materiałów drewnopochodnych oraz ze szkła należy wykonać wg normy na stalowych płytkach 
kontrolnych, które po oczyszczeniu maluje się i suszy; na części powierzchni powłoki ok. 40 mm2 należy 
wykonać ostrym nożem trzymanym prostopadle do pomalowanej powierzchni, 10 równoległych rys w 
odstępach co 1-1,5 mm, tak aby powłoka była przecięta aż do podłoża; następnie należy wykonać 10 
takich samych nacięć pod kątem 900 do poprzednich, rysy nie powinny mieć szarpanych brzegów. Przy 
dobrej przyczepności powłoki, otrzymane w ten sposób równoległoboki powinny trwale przylegać do 
podłoża i nie odpadać przy przesunięciem palcem lub miękkim pędzlem (płaskim); badanie to należy 
przeprowadzić na trzech płytkach kontrolnych; powłoka ma dobra przyczepność, gdy na dwóch z trzech 
badanych płytek nie odpadnie więcej niż 1 kawałek (całkowicie lub częściowo) po przesunięciu palcem 
po powierzchni zarysowanej nożem, 

 badanie wg metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami normy państwowej. 
15) Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni powłoki przez 

kilkakrotne potarcie mokrą szczotką ze szczeciny lub szmatką. Powłoka jest odporna na zmywanie wodą, 
jeżeli na szczotce lub szmatce nie pozostaną ślady farby oraz gdy po wyschnięciu zmytej powierzchni 
powłoki nie występują na niej smugi, plamy lub zmiany w barwie lub połysku w stosunku do powierzchni 
nie poddanej próbie.. Przy powłokach matowych dopuszcza się nieznaczny połysk a przy powłokach 
półmatowych dopuszcza się nieznaczne powiększenie połysku w miejscu badania w stosunku do 
powierzchni nie zmywanej.  

16) Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem należy wykonać przez kilkakrotne silne potarcie 
powłoki mokrą namydlona szczotką z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a następnie dokładne 
spłukanie jej woda za pomocą mi ękkiego pędzla. Powłoka jest odporna na zmywanie woda z mydłem, jeżeli 
piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powierzchnia 
będzie miała jednakowa barwę. Na powłokach matowych dopuszcza się powstanie słabego połysku w części 
zmywanej. 
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17)  Sprawdzenie odporności powłok lakierowych na działanie wody należy wykonywać zgodnie z 
wymaganiem normy państwowej. 

18)  Sprawdzenie wsiąkliwości powłoki z farby podkładowej należy wykonać przez jednokrotne 
pomalowanie farbą podkładową powierzchni o wielkości około 0,10 m2 . Po wyschnięciu farby 
podkładowej należy nanieść powłokę z farby nawierzchniowej. Szczelność jest wystarczająca, jeżeli po 24 
godzinach powłoka ma połysk i nie ma plam matowych. 

19) Sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcieńczalnych farb emulsyjnych i 
silikonowych oraz rozpuszczalnych farb silikatowych należy przeprowadzić zgodnie z normami 
państwowymi lub świadectwami. 

Ocena jakości malowania 
1) Jeżeli badania przewidziane w w/w opisie dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie należy uznać za 

prawidłowo wykonane. 
2) Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy albo w całości odbieranych robót malarskich lub tylko 

zakwestionowaną ich część uznać za nie odpowiadającewymaganiom. W tym przypadku komisja 
przeprowadzająca odbiór powinna ustalić czy : 
 całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać usuniecie powłok i 

powtórne prawidłowe ich wykonanie, 
 poprawić wykonanie niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami i po 

poprawieniu ich przedstawić do ponownych badań. 
3) W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usuniecie w sposób następujący : 

 prześwity spodnich warstw - należy ponownie wykonać wierzchnią powłokę malarską, 
 ślady pędzla na powierzchni powłoki - należy dokładnie wygładzić powierzchnie drobnym materiałem 

ściernym i powtórnie starannie nanieść wierzchnią powłokę malarską, 
 plamy na powierzchni powłoki powstałe w wyniku niewłaściwego natrysku mechanicznego należy 

zlikwidować przez powtórne wykonanie malowań, dokładnie utrzymując końcówkę agregatu w tej samej 
odległości od malowanej powierzchni i pod tym samym kątem wykonać natrysk farby, 

 matowe plamy na powierzchni powłoki należy zlikwidować przez powtórne naniesienie powłoki 
malarskiej, 

 odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie powłoki - należy oczyścić 
powierzchnię z nałożonej farby, ponownie starannie przygotować powierzchnie pod malowanie i 
dokładnie nanieść cienka warstwę powłoki. 

6.1.3. Kryteria jakości i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania wewnętrznego 

Kryteria oceny jakości i odbiór podłoża do malowania wewnętrznych powierzchni budynków powinny być 
zgodne z p. 6.1. 
6.1.4. Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy robót malarskich wewnętrznych 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania w następujących 
terminach : 
- powłoki z farb emulsyjnych - nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- powłoki z farb silikatowych, olejnych, ftalowych i lakierów - nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Ponadto powłoki wewnętrzne z farb wodnych i wodorozcieńczalnych powinny być badane po zakończeniu robót 
malarskich farbami olejnymi i ftalowymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po założeniu urządzeń 
sanitarnych i elektrycznych. 

Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy powinny być zgodne z. p.6.1.2. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-00 „Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 



BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Z PUNKTEM WYMIANY RZECZY 
UŻYWANYCH W MIEJSCOWOŚCI GIŻYCKO  WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ  

 

 

 
117 

 

Cena wykonania 1 m2 robót malarskich obejmuje 
- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostawę materiałów, 
- wykonanie malowania , 
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy 
PN-85/B- 045000   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100     Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-75/CWoda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi 
PN-C-81800   Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane, ftalowe styrenowe.  
PN-69/B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 
PN-72/C-81503     Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne.  
PN-81/C-81508     Oznaczenie czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb graficznych kubkami wypływowymi 
(lepkość umowna). 
PN-66/C-81510     Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powłok do badań.  
PN-79/C-81514     Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powłok do badań.  
PN-74/C-81515     Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok.  
PN-76/C-81516     Wyroby lakierowe. Oznaczenia ścieralności powłok lakierniczych. 
PN-79/C-81519     Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschnięcia i czasu wysychania. 
PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie wody oraz na 
oznakowanie nasiąkliwości. 
PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odporności powłok lakierowych na uderzenia za pomocą aparatu Du 
Ponta. 
PN-76/C-81528     Wyroby lakierowe. Oznaczenia elastyczności powłok lakierowych przez zginanie. 
PN-79/C-81530     Wyroby lakierowe. Oznaczenia trwałości powłok. 
PN-80/C-81531     Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do 
podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej. 
PN-70/C-81536     Wyroby lakierowe. Oznaczenia zdolności krycia. 
PN-67/C-81542     Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania wydajności izużycia. 
PN-70/H-97051     Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali,staliwa i żeliwa do malowania. 
Ogólne wytyczne. 
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i 
sufity -- Klasyfikacja 
 
10.2. Inne dokumenty 

Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie. Instrukcja producenta. 
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STB 24.00 DOCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU W TECHNOLOGII „LEKKIEJ-MOKREJ" 
I „LEKKIEJ-SUCHEJ" 

CPV-45450000-6 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót - 

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Z 
PUNKTEM WYMIANY RZECZY UŻYWANYCH W MIEJSCOWOŚCI GIŻYCKO  WRAZ Z 
INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie systemów ocieplenia, wykonywanych 
na zewnętrznych powierzchniach ścian (przegród) budynków istniejących, w ramach robót 
termomodernizacyjnych. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 
wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania systemów 
ociepleniowych oraz ich odbiorów. 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
1.4.1. Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych w technologii "lekkiej-mokrej" np. w systemie STO 
- wykonywany na budowie zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i 
składający się, minimum, z następujących składników : 

 zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 
 materiału do izolacji cieplnej, 
 jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jednawarstwa zawiera 

zbrojenie, 
 warstwy wykończeniowej systemu. 

1.4.2. Docieplenie w technologii "lekkiej-suchej" - zestaw składający sięz następujących składników : 
 Materiał do izolacji cieplnej, 
 ruszt drewniany, 
 szalówka drewniana. 

1.4.3. Podłoże - powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może byćw stanie surowym, pokryta 
tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 
1.4.4. Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem regulacji (wyrównania, 
redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
1.4.5. Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik 
mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry 
termoizolacyjne. 
1.4.6. Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 
1.4.7. Łączniki mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na 
przykład kołki rozporowe i profile. 
1.4.8. Warstwa zbrojona - określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do 
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne 
systemu. 
1.4.9. Siatki z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien 
szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 
1.4.10. Zbrojenie - określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej 
wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. 
1.4.11. Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, 
tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi 
zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę. 
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1.4.12. Systemowe elementy uzupełniające - listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne 
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki - służą do zapewnienia funkcji 
technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 
2.1.  Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć : 

 oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

 oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za "regionalny wyrób budowlany". Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwić identyfikację 
producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań dla poszczególnych 
bezspoinowych systemów ociepleń. Należy je uwzględnić przy przygotowywaniu szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 
2.2.  Rodzaje materiałów i elementów 
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła 
wodnego) stosowany zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji 
termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 
2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu 
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do 
klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża. Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikacjępalności wyrobu. 
2.2.3. Płyty termoizolacyjne : 
 płyty ze styropianu ekstrudowanego (styroduru) - ze względu na niską nasiąkliwość, mają zastosowanie w 

strefach o podwyższonym oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokołach 
budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego (styroduru) określa norma PN-EN 
13164, 

 płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych powierzchniach ścian budynków. 
Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w każdym przypadku mocowania mechanicznego, z wełny 
lamelowej mogą być, zależnie od właściwości podłoża, tylko klejone. Szczegółowe wymagania dla płyt z 
wełny mineralnej określa norma PN-EN 13162. 

2.2.4 Łączniki mechaniczne : 
 kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, 

polietylen). Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt 
powstawania mostków termicznych, 

 profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy służące do mocowania płyt izolacji 
termicznej o frezowanych krawędziach. 

2.2.5. Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), 
zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana 
jest siatka zbrojąca. 
2.2.6. Siatka zbrojąca - siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 
145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie 
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 masy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno-polimerowych) suche zaprawy do 
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, zgodnie z zaleceniami 
producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają 
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1,5 mm) - typu "baranek". 

 masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiały 
do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami 
elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni - jak w przypadku tynków mineralnych. 

2.2.8. Farby elewacyjne silikonowe, stosowane systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków 

cienkowarstwowych. 

2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe) : 
 profile cokołowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania 

dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych, 

 narożniki ochronne - elementy : z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej  i  aluminiowej  (z 
ramionami  z siatki),  służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży 
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

 listwy krawędziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków BSO z 
innymi materiałami (np. z ościeżnicami), 

 profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin 
dylatacyjnych na powierzchni BSO, 

 taśmy uszczelniające - rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypełnienia 
szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami 
elewacyjnymi, 

 pianka uszczelniająca – materiał do wypełnienia nieszczelnych połączeń między płytami izolacji termicznej, 

 siatka pancerna - siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania 
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu mechanicznym (np. do 
wysokości 2,0 m ponad poziomem terenu), 

 siatka do detali - siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do kształtowania 
detali elewacji (boniowanie, profile), 

 podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej), 
dostosowane do montażu z BSO. 

 systemowe elementy uzupełniające - listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne (ochronne), 
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -służą do zapewnienia funkcji 
technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki : 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 
Technicznej, 

- są właściwie oznakowane i opakowane, 

- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
2.4. Warunki    przechowywania   i    składowania   wyrobów   do robót ociepleniowych 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 

Podstawowe zasady przechowywania : 
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 środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim na słonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres 
zgodny z wytycznymi producenta, 

 materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez 
okres zgodny z wytycznymi producenta, 

 izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach zabezpieczonych 
przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 

 siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

3. SPRZĘT 

3.1. Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, 
stosowanych do robót elewacyjnych, 

3.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania 
mas, zapraw i klejów budowlanych, 
3.3. Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, 
opakowania typu „big bag") do materiałów suchych i o konsystencji past, 

3.4. Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, 
szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, 
pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 

3.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi -szlifierki ręczne, piły 
ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi, 

3.6. Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów 
(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 

3.7. Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do 
modelowania powierzchni, 

3.8. Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

4.    TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty technicznej, 
zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 

Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, 
wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i 
wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy 
maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. 
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy 
stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, 
amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 

5.    WYKONANIE ROBÓT 
5.1.   Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, wilgotności, 
twardości, nasiąkliwości i równości. Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się 
powierzchni lub występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 

Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena 
zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. 

Próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza. 

Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i kierunku 
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe 
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monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach 
przedmiotowych wymienionych w pkt. 9.1. i niniejszej ST. (W specyfikacji techniacznej szczegółowej należy 
odwołać się do norm dotyczących rodzaju podłoża występującego na docieplanym obiekcie). 

Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla 
całej powierzchni podłoża na obiekcie. Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to 
przede wszystkim podłoży istniejących - zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W 
przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull off", przy 
zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania przyklejonych 
do podłoża próbek materiału izolacyjnego. 

5.2.   Przygotowanie podłoża 

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych : 

- oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych (olejów 
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, 

- usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą), 

- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 
- w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw 
malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa 
ciśnieniowa - różne rodzaje ścierniw), należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe 
ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza, 

- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 

- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.3.   Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagańproducenta systemu, dotyczących dopuszczalnych 
warunków atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25DC, brak opadów, silnego nasłonecznienia, 
wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających 
przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. 
5.3.1. Gruntowanie podłoża 

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący na 
całąjego powierzchnię. 
5.3.2. Montaż płyt izolacji termicznej 

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż niej 
listwęcokołową(3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować także 
profile i listwy w miejscach krawędzi BSO - zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za 
pomocąsznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 

Nanieśćzaprawę klejącąna powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w postaci 
placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacą ząbkowanąna całej 
powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie 
należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy 
rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy 
izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w 
przypadku styropianu - pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji 
termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, 
niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie 
łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długośćłączników zależna jest od grubości płyt izolacji 
termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. 
Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 

5.3.3. Wykonanie detali elewacji 
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W następnej kolejności ukształtować detale - ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, szczeliny 
dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, listew, 
profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 

5.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 
 

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. Na 
powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w 
nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy 
zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 

5.3.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 

5.3.6. Montaż elementów dekoracyjnych 

Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 

5.3.6. Warstwa wykończeniowa - tynkowanie i malowanie 

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej -nie wcześniej, niż po upływie 
48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu nanieść masę tynku akrylowego lub mineralnego 
ziarno grub. 1,5 mm w systemie STO i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta 
systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową. Sposób wykonania tynku zależny 
jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować farbą 
silikonową zgodnie z wymaganiami projektu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 
6.1.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących 
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, 
potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 
Technicznej. 
6.1.2. Ocena podłoża 
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 
5.1.oraz 5.2. niniejszej specyfikacji. 
6.2.Badania w czasie robót 
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo 
określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót 
zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim : 
6.2.1. Kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania 
warstwy gruntującej), równości powierzchni, 
6.2.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na 
powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, 
ukształtowania detali elewacji - dylatacji, styków i połączeń, 
6.2.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu 
kołków rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm 
poza nią), 
6.2.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, 
wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, 
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych 
pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm, 
6.2.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania, 
6.2.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej : 

- tynku pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 

- malowania pod względem jednolitości i koloru. 
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6.3.   Badania w czasie odbioru robót 

6.3.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczących 
robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie : 

- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoża, 

- prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
do robót i w trakcie ich wykonywania. Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić 
na podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, 
że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały 
wymagania pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 

6.3.2. Opis badań odbiorowych 

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z zastosowaniem 
systemu ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji, które 
powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a 
podane dalej w pkt. 9.1., a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 
zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów 
Ociepleń, Warszawa 2004 r. 

M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" dla tynków o fakturze 
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-
70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze". 

Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących granicach : 
Kategoria Odchylenie 

powierzchni tynku od 
płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi 
od linii prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi 
od kierunku 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

tynku pionowego poziomego 

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

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

nie większe niż 3 
mm na 1 m i 
ogółem nie 
więcej niż 6 mm 
na całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki 
itp.) 

nie większe niż 3 
mm na 1 m 

 
Obowiązują także wymagania: 

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny 
być większe niż 7 mm, 

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być 
większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 
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Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać jednorodny i 
stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, 
możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 
7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
7.1.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowaniewraz z ewentualnym 
gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej,wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej 
gruntowanie. 
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należyprzeprowadzić badania 
wymienione w pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji. 
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową iszczegółową specyfikacją 
techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywanianastępnych etapów robót. 
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań)należy określićzakres prac i rodzaj materiałów koniecznych 
do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy). 
7.2.   Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu  określonego w dokumentach 
umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką 
formę przewiduje. 
7.3.   Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez 
zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację  projektowąz naniesionymi  zmianami  dokonanymi w toku wykonywania robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
- dziennik budowy i  książki  obmiarów z zapisami  dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
- instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi 
w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny być 
odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań sąpozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty 
sąkompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W takim 
przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego ocieplenia z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawić je ponownie do 
odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności ocieplenia, 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
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- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

-stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 

7.4.   Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym okresie oraz 
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych 
wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 7.3. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 
wykonanych robotach ociepleniowych. 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania 1 m2 docieplenia w technologii "lekkiej-mokrej" wykonanego przy użyciu styropianu: 
- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostawę materiałów, 
- wykonanie ocieplenia, 
- ustawienie i rozebranie rusztowań do wysokości niezbędnej do prawidłowego i zgodnie z przepisami 
wykonania przedmiotu SST 
- kontrolę jakości robót. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Normy 
PN-EN 13162:2002Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  
PN-EN 13164:2003 -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  
PN-EN 13164:2003/A1:2005 (U)Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. (Zmiana A1).  
PN-EN 13500:2005Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 
(ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja.  
PN-ISO 2848:1998Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.  
PN-ISO 1791:1999Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.  
PN-ISO 3443-1:1994Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
PN-63/B-06251Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
PN-68/B-10020Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-68/B-10023Roboty  murowe.   Konstrukcje  zespolone  ceglano-żelbetowe wykonywane na 
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10024Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 
betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-02025:2001Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i 
zamieszkania zbiorowego. 
PN-EN ISO 6946:2004Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 
ciepła. Metoda obliczania. 
PN-82/B-02402Temperatury ogrzewanych pomieszczeń. 
PN-82/B-02403Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.  
PN-B-02851-1:1997Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej budynków. Wymagania 
ogólne i klasyfikacja. 
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PN-B-02151-3:1999Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna 
przegród oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania ogólne i klasyfikacja. 
 
9.2.   Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 roku z 
późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 
r.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. 
zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 
12 maja 2004 r.). 

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych 
systemów ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 2002 r. 

- ZUAT 15A/.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału 
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB 
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

- ZUAT 15//.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej jako 
materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 
ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

- ZUAT 15//.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 

1997 r. 

- ZUAT 15///.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r. 

- ZUAT 15//III.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, 
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. 

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami 
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy 
izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, 
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 
1. Tynki, ITB 2003 r. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz 
sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 
poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 
120, poz. 1126). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 

1386). 

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 
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STB 30.00 MURY OPOROWE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
murów oporowych na zadaniu pn. „BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Z PUNKTEM WYMIANY RZECZY UŻYWANYCH W 
MIEJSCOWOŚCI GIŻYCKO  WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ”. 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są betonowe elementy prefabrykowane ścian 
oporowych typu L. 
1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokumentację techniczną niezbędną przy projektowaniu i 
wykonywaniu ścian oporowych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową ścian 
oporowych, przeznaczonych do podtrzymania skarp wykopów poprzez przejęcie bocznego parcia gruntu i 
przekazania na podłoże. W niniejszym opracowaniu funkcję ściany oporowej spełniają żelbetowe elementy 
prefabrykowane. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.3.1. Ściana oporowa jest to budowla utrzymująca w stanie stateczności uskok naziomu gruntów 
rodzimych lub nasypowych albo innych materiałów rozdrobnionych. 
2. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu ścian oporowych, objętymi niniejszą ST, są: 
- kruszywo łamane, 
- beton i jego składniki, 
- elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
- żelbetowe elementy prefabrykowane, 
- materiały izolacyjne. 
2.3. Kruszywo łamane 
Do wykonania podbudowy pod fundament betonowy należy zastosować kruszywo łamane stabilizowane 
mechanicznie o frakcji zgodnej z dokumentacją. Kruszywo powinno spełniać właściwe normy. 
2.4. Beton i jego składniki 
Do wykonania fundamentu pod ściany oporowe należy stosować beton zwykły wg PN-B-06250 [12]. W 
przypadkach technicznie uzasadnionych, zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, można 
stosować beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-07 [49]. Do betonu powinien być stosowany cement 
powszechnego użytku, wg PN-EN 197-1:2002 [28]. 
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo 
łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [12] i PN-B-06712 [17]. 
Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 [34]. 
Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [12]. 
2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 [13]. 
Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: drewno iglaste 
tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [35], tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 
[13] i PN-D-96000 [36], tarcica iglasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [37], 
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Wymiar elementu 
[mm] długość 

wymiary przekrojów 
poprzecznych 

Tolerancja wymiaru 
[mm] ±20 

-5/+8 

gwoździe wg BN-87/5028-12 [46], śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121 [41], 
PN-M-82503 [42], PN-M-82505 [43] i PN-M-82010 [40], płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 
[55]. Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji Inżyniera. 
2.6. Warstwa wyrównawcza 
Do wykonania warstwy wyrównawczej pod prefabrykowane elementy żelbetowe należy zastosować beton 
zgodny z dokumentacją projektową grubości (min. 15 cm) wg PN-B-06250, którego składniki powinny 
odpowiadać wymaganiom punktu 2.4. Warstwy podbudowy (rodzaj materiału, grubość warstwy) pod 
ścianą oporową są każdorazowo dopasowywane do indywidualnych warunków gruntowych. Grubości 
warstw muszą być zgodne z dokumentacją projektową oraz uzgodnione z Inżynierem. 
2.7. Masa zalewowa 
Masa zalewowa zastosowana do wypełnienia szczelin dylatacyjnych fundamentów betonowych powinna 
odpowiadać wymaganiom PN-EN 14188-1:2010. 
2.8. Żelbetowe elementy prefabrykowane 
Kształt i wymiary żelbetowych elementów prefabrykowanych powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. Odchyłki wymiarowe prefabrykatów powinny odpowiadać Aprobacie Technicznej: 

Podstawowe parametry: 
- klasa betonu nie niższa niż C 30/37 
- stopień mrozoodporności nie mniejszy niż F 150 
- nasiąkliwość betonu nie większa niż 4 % 
- minimalna grubość płyty ściennej wynosi 12 cm zgodnie z PN-83/B-03010 
- otulenie zbrojenia min. 30 mm zgodnie z PN-83/B-03010 

Elementy posiadają sfazowane krawędzie boczne od strony licowej oraz krawędzie korony. 
Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez raków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne wgłębienia 
i wypukłości o głębokości do 3 mm. Mogą występować uszkodzenia krawędzi elementów o długości nie 
większej niż 10 mm i głębokości nie większej niż 2 mm. 
Elementy należy składować na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu. Poszczególne 
rodzaje elementów powinny być składowane oddzielnie. 
2.9. Stal zbrojeniowa 
Stal zbrojeniowa do ścian oporowych powinna odpowiadać wymaganiom podanym w PN-H-93215 [39]. 
Właściwości stali powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-84020 [38]. 
2.10. Materiały izolacyjne 
Można zastosować ściany oporowe niewymagające izolacji. W szczególnych przypadkach (wysoki poziom 
wód gruntowych, agresywne środowisko) można wykonać izolację ściany oporowej od strony gruntu. Do 
izolacji ścian oporowych można stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową lub następujące 
materiały po uzyskaniu zgody Inżyniera: 

a) lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620 [29], 
b) roztwór asfaltowy do gruntowania powierzchni ścian przed ułożeniem właściwej powłoki 

izolacyjnej wg PN-B-24622 [30], 
c) lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco wg PN-B-24625 [31], 
d) asfaltową emulsję kationową do gruntowania powierzchni wg PN-B-24003:1997 [54], 
e) emulsję asfaltową wg PN-B-24002Ap1:2001 [53], 
f) kit asfaltowy uszczelniający wg PN-B-30175 [33], 
g) papę asfaltową na tekturze budowlanej wg PN-B-27617 [32], 
h) papę asfaltową na włókninie przyszywanej wg BN-87/6751-04 [52], 
i) inne materiały izolacyjne posiadające aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę 
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Decyzję o zastosowaniu ścian oporowych niewymagających izolacji należy uzgodnić z Inżynierem, w 
przypadku wykonania izolacji zastosowane materiały izolacyjne muszą być zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
2.11. Materiały do wykonania odwodnienia za ścianą oporową. 
Odwodnienie za ścianą oporową wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub po akceptacji Inżyniera 
z następujących materiałów: 
warstwy filtracyjne za ścianą oporową mogą być wykonywane z materiałów takich jak żwir, mieszanka, 
piasek gruby i średni, odpowiadających wymaganiom PN-B-06716 [23] i PN-B-ШП [24]. 
Rurki drenarskie powinny odpowiadać wymaganiom następujących norm: 
a) ceramiczne rurki drenarskie wg PN-B-12040 [26], 
b) rury drenarskie z tworzywa sztucznego wg BN-78/6354-12 [47]. 
Geowłóknina powinna być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska agresywnego 
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości, z dobrą szczepnością z 
gruntem, o charakterystyce zgodnej z dokumentacją projektową lub aprobatami technicznymi. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca przystępujący do wykonania ściany oporowej powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 

- koparek, 
- betoniarek, 
- zagęszczarek płytowych wibracyjnych, 
- ubijaków ręcznych i mechanicznych, 
- dźwig, ew. wózek widłowy. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu elementów prefabrykowanych 
Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Duże elementy, transportowane na leżąco na stronie czołowej, 
mogą mieć lekkie różnice w odcieniu koloru, powstające poprzez różne szybkości wiązania i 
hydrofobowość. Przy zwykłym wystawieniu na działanie czynników atmosferycznych te ewentualne 
niewielkie odchyłki zostają wyrównane. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.2. Zasady wykonywania ścian oporowych z prefabrykowanych elementów żelbetowych. 
Ścianę oporową należy wykonać zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 [57] w zakresie wymagań i badań 
przy odbiorze oraz PN-B-03010 [5] w zakresie obliczeń statycznych i projektowania. 
Wykonawca powinien uzyskać akceptację Inżyniera dotyczącą sposobu zabezpieczenia skarp na czas 
montażu ściany oporowej z prefabrykowanych elementów żelbetowych. 
5.3. Wykopy fundamentowe 
Jeśli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, wykopy pod ścianę oporową mogą być wykonane 
ręcznie lub mechanicznie. Dopuszcza się wykonanie wykopu ręcznie do głębokości nie większej niż 2m. 
Wykonanie wykopu poniżej wód gruntowych bez odwodnienia wgłębnego jest dopuszczalne tylko do 
głębokości 1m poniżej poziomu piezometrycznego wód gruntowych. 
W gruntach osuwających się należy wykonywać wykop ze skarpą zapewniającą stateczność lub stosować 
inne metody zabezpieczenia wykopu, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Roboty ziemne powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06050 [11]. 
Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze nienaruszonej. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą: 

- w planie + 10cm i - 5cm, 
- rzędne dna wykopu □ 5cm. 

Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu lub rozplantować w pobliżu miejsca 
budowy. 
5.4. Wykonanie warstwy podbudowy 
W przypadku gruntów słabonośnych elementy prefabrykowane należy posadowić na betonowej ławie 
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fundamentowej. Do wykonania warstwy podbudowy pod ławę fundamentową należy użyć kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji (0/31.5) zgodnie z ST. Kruszywo należy ułożyć na 
uprzednio zagęszczonym podłożu gruntowym (Id>0.95). Grubość warstwy kruszywa nie powinna być 
mniejsza niż 15cm. Warstwy podbudowy (rodzaj materiału, grubość warstwy) pod ścianą oporową są 
każdorazowo dopasowywane do indywidualnych warunków gruntowych. 
5.5. Wykonanie deskowania wykopu oraz fundamentu 
Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [13]. Deskowanie powinno 
zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być 
skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem masą 
betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość 
zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. 
5.6. Wykonanie ławy fundamentowej 
Ławę fundamentową należy wykonać na uprzednio zagęszczonej podbudowie z kruszywa łamanego. Ławy 
fundamentowe powinny być wylane na głębokości zgodnie z dokumentacją projektową. Ławy należy 
wykonać zgodnie z BN-64/8845-02. Beton ułożony w szalowaniu powinien być wyrównany warstwami. 
Betonowanie ław należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować 
szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewą. 
5.7. Ustawienie prefabrykowanych elementów żelbetowych 
Niedopuszczalne jest przenoszenie elementów powyżej 155 cm za pomocą wystających prętów zbrojenia. 
Haki zawiesia dźwigu należy zaczepiać tylko i wyłącznie za uchwyty transportowe. W elementach o 
niewielkiej masie (elementy o wysokości do 155 cm) do transportu należy użyć wystających uchwytów z 
prętów zbrojenia. Prefabrykowane elementy żelbetowe należy posadowić na przygotowanym odpowiednio 
podłożu. 
Zagłębienie ściany oporowej w gruncie powinno wynosić nie mniej niż: 
- 0,50 m w gruntach niewysadzinowych, 
- głębokość przemarzania w gruntach wysadzinowych, 
- Dmin przyjmowane w obliczeniach oporu granicznego podłoża gruntowego. 
Przy określaniu zagłębienia ściany oporowej należy uwzględnić możliwość wykonywania wykopów 
instalacyjnych w pobliżu ściany oporowej. 
Stabilność ściany przy wypełnianiu zapewniona jest poprzez wsunięcie okrągłego pręta stalowego 016mm 
w wystające uchwyty zbrojenia. W narożnikach pręty należy uformować w postaci kątowników. Stopy 
elementów w strefie narożnikowej dla lepszej stabilizacji powinno się przykryć nadbetonem. Spoiny 
pionowe należy uszczelnić za pomocą pasków papy bitumicznej o szerokości 20cm. 
5.8. Izolacja murów oporowych 
Możliwe jest zastosowanie elementów wykonanych z wysokiej klasy betonu oraz o niskiej nasiąkliwość 
które nie będą wymagały stosowania izolacji. W szczególnych przypadkach (wysoki poziom wód 
gruntowych, agresywne środowisko) można wykonać izolację ściany oporowej od strony gruntu lub 
materiału zasypowego. Izolację zaleca się wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
Jeśli w dokumentacji projektowej nie określono sposobu wykonania izolacji to należy wykonać ją poprzez 
nałożenie na powierzchnię ściany materiałów izolacyjnych określonych w pkt 2.10. 
Każda warstwa izolacji powinna tworzyć jednolitą, ciągłą powłokę przylegającą do powierzchni ściany lub 
do uprzednio ułożonej warstwy izolacji. Występowanie złuszczeń, spękań, pęcherzy itp. wad oraz 
stosowanie uszkodzonych materiałów rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna być 
chroniona od uszkodzeń mechanicznych. 
Materiały i sposób wykonania izolacji muszą być zaakceptowane przez Inżyniera. 
5.9. Zasypywanie wykopu 
Wypełnienia ścian oporowych z tyłu dokonuje się przy użyciu materiału mrozoodpornego i zagęszczonego 
do parametrów podanych w dokumentacji projektowej. W przeciwnym wypadku ogniska zmarźliny 
powstające w okresie zimowym na tylnej stronie ściany mogłyby spowodować uszkodzenie ściany. 
Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 
zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać: 
- przy zagęszczaniu ręcznym i wałowaniu - 20 cm, 
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- przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm, 
- przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60 cm. 
Należy przy tym zachować odległość urządzeń zagęszczających od strony tylnej wynoszącą co najmniej 
1/3 wysokości ściany, względnie 50cm. 
5.10. Dopuszczalne tolerancje wykonania ściany oporowej 
Dopuszcza się następujące odchylenia wymiarów w stosunku do podanych w dokumentacji projektowej: 
-  rzędnych wierzchu ściany □ 20 mm, 
-  rzędnych spodu □ 50 mm, 
- w przekroju poprzecznym □ 20 mm, 
odchylenie krawędzi od linii prostej nie więcej niż 10 mm/m i nie więcej niż 20 mm na całej długości, 
zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od płaszczyzny lub założonego szablonu) nie więcej 
niż 10 mm/m i nie więcej niż 20 mm na całej powierzchni ściany. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola wykonania wykopów fundamentowych 
Kontrolę robót ziemnych w wykopach fundamentowych należy przeprowadzać z uwzględnieniem 
wymagań podanych w punkcie 5.3. 
6.2. Kontrola podłoża pod fundament 
Należy sprawdzić wykonanie warstwy podłoża pod ławę z zachowaniem tolerancji dla szerokości w 
stosunku do podanej w dokumentacji projektowej ± 2cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z 
dokumentacją projektową (nie mniej niż ID>0.97). 
6.4. Kontrola ław fundamentowych 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

- Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1cm na każde 100 mb fundamentu. 

- Wymiary ław: 
Wymiary ław należy sprawdzać w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 
Tolerancje wymiarów wynoszą: 

± 10% wysokości projektowej, 
± 10% szerokości projektowej. 

- Równość górnej powierzchni ław: 
Równość górnej powierzchni ław sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100m ławy, 
trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią łaty i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1cm 

- Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku: 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde 100 
mb wykonanej ławy. 
6.5. Kontrola wykonania ściany oporowej z prefabrykowanych elementów żelbetowych 
Przy wykonywaniu ściany należy przeprowadzić badanie w zakresie tolerancji podanej poniżej: 

- Sprawdzenie prawidłowości ułożenia elementów prefabrykowanych przez oględziny 
- Sprawdzenie grubości i wysokości ściany (dopuszczalna odchyłka zgodnie z dokumentacją 

przedstawioną przez producenta) 
- Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi ściany: zwichrowanie i 

skrzywienie powierzchni ściany: nie więcej niż 15mm/m odchylenie krawędzi od linii prostej: nie 
więcej niż 6mm/m i najwyżej dwa odchylenia na 2m odchylenia powierzchni i krawędzi od 
kierunku pionowego: nie więcej niż 6mm na całej wysokości. 

6.6. Kontrola robót betonowych 
W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników mieszanki 
betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [12]  
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6.7. Kontrola prawidłowości zasypywania wykopu ściany oporowej 
Sprawdzenie prawidłowości zasypania przestrzeni za ścianą oporową należy przeprowadzać 
systematycznie w czasie wykonywania robót w zgodności z wymaganiami punktu 5.9. 
6.8. Ocena wyników badań 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STB 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego muru oporowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STB 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB, wymaganiami Producenta oraz 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegaj ą: wykopy fundamentowe, warstwa 
podbudowy, ława fundamentowa. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m muru oporowego obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie robót ziemnych koniecznych do wykonania muru oporowego, 
- ew. wykonanie szalunku, 
- wykonanie podbudowy, 
- wykonanie ławy, 
- ew. rozbiórkę szalunku, 
- ustawienie prefabrykowanych elementów żelbetowych, 
- ew. wykonanie izolacji, 
- zasypanie wykopu i uprzątnięcie terenu przylegającego, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie według własności 
fizyczno-mechanicznych 

2. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 
3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
4. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów 

budowlanych z betonu 
5. PN-B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
6. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowań 
7. PN-EN 13755:2008 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wody 
8. PN-EN 12371:2002 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą  bezpośrednią 
9. PN-EN 1926:2001 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na _ciskanie 
10. PN-EN 14157:2005 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
11. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
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odbiorze  
12. PN-B-06250 Beton zwykły 
13. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
14. PN-EN 12504-4:2005 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie 
15. PN-EN12504-2:2002/Ap1:2004 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu na ściskanie za pomocą 

młotka Schmidta typu N 
16. PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
17. PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
18. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
19. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
20. PN-EN933-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie składu ziarnowego 
21. PN-EN933-4:2001 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie kształtu ziarn 
22. PN-EN1097-6:2002 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasiąkliwości 
23. PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i _wiry filtracyjne. Wymagania techniczne 
24. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i 

mieszanka 
25. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
26. PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie 
27. PN-B-24620:1998/Az1:2004 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
28. PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
29. PN-B-24620:1998 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
30. PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco 
31. PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
32. PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający 
33. PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
34. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 
35. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
36. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
37. PN-H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
38. PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
39. PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 
40. PN-M-82121 _śruby ze łbem kwadratowym 
41. PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 
42. PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym 
43. PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości 
44. PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia 
45. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym 
46. BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
47. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
48. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne 
49. BN-78/6741-07 Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport 
50. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu 
51. BN-82/6751-04 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na włókninie przyszywanej 
52. PN-B-24002/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych 
53. PN-B-24003:1997 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe 
54. BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna 
55. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
56. BN-76/8847-01 Ściany oporowe budowli kolejowych i drogowych. Wymagania i badania. 


