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WYMAGANIA OGÓLNE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z przebudową szkoły ze zmianą sposobu
użytkowania wybranych pomieszczeń oraz rozbudową szkoły polegającą na budowie hali sportowej
wraz z łącznikiem i klatką schodową oraz utwardzeniem terenu i budową miejsc postojowych na
działkach nr geodezyjny 131/3, 131/9, 131/10 przy ulicy Poprzecznej 27 w Cegłowie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu robót w wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla robót objętych
niżej wymienionych i specyfikacjami.
B.00.00.00. Roboty przygotowawcze
B.01.00.00. Roboty ziemne
B.02.00.00. Zbrojenie betonu
B.03.00.00. Roboty betonowe
B.04.00.00. Prefabrykaty
B.05.00.00. Konstrukcje drewniane
B.06.00.00. Konstrukcje z drewna klejonego
B.07.00.00. Roboty murowe
B.08.00.00. Roboty pokrywcze
B.09.00.00. Tynki
B.10.00.00. Posadzki
B.11.00.00. Stolarka
B.12.00.00. Ślusarka
B.13.00.00. Roboty malarskie
B.14.00.00. Roboty izolacyjnej
B.15.00.00. Bezspoinowe ocieplenie ścian
B.16.00.00. Roboty zewnętrzne:
B.16.01.00. Opaska przy budynku
B.16.02.00. Betonowe obrzeża chodnikowe
B.16.03.00. Chodniki z kostki brukowej
B.16.04.00. Krawężniki betonowego
B.16.05.00. Nawierzchnia z kostki brukowej
B.16.06.00. Zieleń
B.17.00.00. Dach z płyt warstwowych
B.18.00.00. Wyposażenie sali gimnastycznej
B.23.00.00. Rusztowania zewnętrzne
1.3.2. Podstawa opracowania SST
Odpowiednie normy państwowe i branżowe.
2. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Inwestor w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy, księgę obmiaru robót, pozwolenie na budowę oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i SST. Przed rozpoczęciem robót Inwestor wyznacza Inspektora Nadzoru i informuje
o tym na piśmie Wykonawcę.
2

Inspektor Nadzoru podejmuje wszystkie decyzje sposobu wykonania robót, jakości, postępu robót,
oceny przydatności materiałów, używanego sprzętu oraz oceny zgodności prowadzonych robót
z projektem i niniejszym opracowaniem. Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść
jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków w dokumentacji projektowej lub niniejszym
opracowaniu.
W przypadku, gdy wykonawca wykryje takie błędy lub braki niezwłocznie powiadamia
o tym Inspektora Nadzoru, który wprowadzi niezbędne zmiany lub uzupełnienia.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca
kolejność ich ważności:
1) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
2) Dokumentacja Techniczna
3. Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązany jest do:
- przestrzegania przepisów prawa budowlanego,
- wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową,
- ochrony wcześniej wykonanych robót przez innych wykonawców.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w zadowalającym stanie
i porządku od momentu przejęcia do czasu odbioru końcowego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca
instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, zapory, znaki
ostrzegawcze. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza
jej obrębem.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami
oraz zgromadzonym na placu budowy sprzętem w okresie od przejęcia placu budowy do odbioru
końcowego robót.
Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej lub prywatnej.
4. Materiały
Wszystkie użyte do wykonania robót materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową
i wymaganiami określonymi w niniejszym opracowaniu.
Materiały muszą pochodzić ze źródeł akceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Jeżeli materiały z tego samego źródła są różnej, jakości, należy zmienić źródło dostawy.
Inspektor Nadzoru ma prawo inspekcji kontroli materiałów pochodzących od każdego dostawcy.
Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania materiałów w sposób
zapewniający ich jakość i przydatność do robót.
Materiały, których jakość nie została zaakceptowana, lub co do których zachodzi wątpliwość pod
względem jakości, powinny być składowane oddzie1nie. Dostawy tych materiałów należy przerwać
w przypadku, gdy materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją, projektową lub SST
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zastąpić należy
i innymi, a roboty rozebrać i wykonać ponownie na koszt Wykonawcy.
5. Sprzęt
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który zagwarantuje
zachowanie wymaganej jakości robót.
6. Transport
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać równomiernie
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na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się
podczas transportu i zawilgoceniem, uszkodzeniem bądź zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien
dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu
materiałów po drogach pub1icznych poza granicami placu budowy.
7. Wykonanie robót
Wszystkie roboty powinny być zgodne z dokumentacja projektową, wymaganiami
przedstawionymi w SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót wchodzących
w skład zadania budow1anego. Wykonanie każdego rodzaju robót powinno być odnotowane
w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika budowy, sporządzenia dokumentów badań
i pomiarów oraz protokołu odbioru. W okresie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do
prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia następujących dokumentów budowy:
- dziennika budowy,
- księgi obmiarów,
- dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych,
- atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych,
- protokołów odbioru robót.
Pomiary i wyniki badań muszą, być prowadzone na odpowiednich formularzach
i podpisane przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
8. Kontrola, jakości robót
8.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót.
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz i ich zgodność
z wymaganiami niniejszego opracowania odpowiedzialny jest Wykonawca robót.
Do obowiązku wykonawcy w zakresie zapewnienia jakości materiałów między innymi należy:
- wyegzekwowanie od producenta / dostawcy / materiałów o odpowiedniej, jakości
- przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów, które zagwarantują
zachowania ich jakości i przydatności do planowanych robót.
- określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw /wielkości i częstotliwości, aby mogła być
zapewniona rytmiczność produkcji.
- prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymanych materiałów.
8.2. Ogólne zasady kontroli robót
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne kontrole wykonywanych
robót i w miarę potrzeby sporządzać niezbędne raporty a kopie ich dostarczać Inspektorowi
Nadzoru. Kopie raportów powinny być przekazywane w 2 egzemplarzach i w terminach
umożliwiających ustosunkowanie się do zawartych w nich danych, w sposób nie mający wpływu
na harmonogram prac prowadzanych przez Wykonawcę. Wyniki badań powinny być
przekazywane i Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaakceptowanych.
Wykonawca powinien przechowywać komp1etne raporty wszystkich badań i inspekcji
i udostępnić je na życzenie Inwestora. Okres przechowywania tych dokumentów ustala się na
5 lat.
Wykonawca zobowiązany, jest do bieżącej kontroli:
- wszystkich rodzajów materiałów przewidzianych do użycia
- sprzętu użytego do prowadzenia robót (wraz ze sprzętem towarzyszącym).
- jakości (bieżącej i końcowej) prowadzonych robót.
Kontrola powinna być prowadzana z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymaganej
jakości robót, pod kątem zgodności wymienionych elementów z wymaganiami zawartym
i w niniejszym opracowaniu, projekcie technicznym oraz odpowiednich normach państwowych
i branżowych.
Inspektor Nadzoru upoważniony, jest do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie
i produkcję materiałów. Może również uczestniczyć w procesie badań laboratoryjnych
prowadzonych przez Wykonawcę.
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9. Obmiar robót
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót
i wbudowanych materiałów. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, a wnioski zamieszcza
w księdze obmiarów. Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w dokumentach przetargowych oraz
dodatkowe i nieprzewidziane.
Zasady określana ilości robót:
O ile nie ustalono inaczej, wszystkie pomiary służące do obliczeń robót, będą wykonane
i zapisywane w postaci działań arytmetycznych. W miarę skomplikowanych powierzchni lub
objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami.
Obmiary powinny być przeprowadzone w obecności Inspektora Nadzoru.
W przypadku robot nadających się do obmiaru w każdym czasie niezależnie od ich postępu,
obmiaru dokonuje się:
- w przypadku częściowego fakturowania,
- w przypadku zakończenia danego rodzaju robót,
- w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach ,
- w przypadku zmiany Wykonawcy robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar
i odbiór robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
10. Odbiór robót
Odbiór robót jest oceną, robót wykonanych przez Wykonawcę.
10.1. Rodzaje odbiorów:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu czyli finalna ocena ilości
i jakości wykonywanych robót,
b) odbiór częściowy, czyli ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony,
odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny, wymieniony w dokumentach
przetargowych wraz z ustaleniami niezależnego wynagrodzenia,
c ) odbiór końcowy, czyli ocena ilości i jakości wykonanych robót, wchodzących w zakres zadania
budowlanego, wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego,
10.2. Badania i pomiary w odbiorach robót
Podstawą do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektowa i SST są
badania i pomiary wykrywane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz
oględziny podczas dokonywania odbioru.
Podstawą do odbioru są oględziny oraz ewentualne badania techniczne i pomiary wykonywane
przez laboratorium, obsługę geodezyjną, zaakceptowane przez Zamawiającego oraz dokonywane
przez komisję odbioru.
10.3. Dokumenty do odbioru robót
Wykonawca przygotowuje do odbioru końcowego następujące dokumenty :
- dokumentację projektowa i szczegółową specyfikację techniczną,
- receptury i ustalenia technologiczne – dziennik budowy i księgę obmiaru,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań oznaczeń laboratoryjnych,
- atesty, jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych,
-opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,
- dokumentację powykonawczą.
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:
- zakres i lokalizację wykonanych robót,
-wykaz wprowadzonych zmian do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz
formalną zgodę inwestora na dokonane zmiany,
-uwagi dotyczące warunków rea1izaji robót,

5

-datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
10.4. Dokonanie odbioru
Zgłoszenie do odbioru robót zanikających i odbiorów częściowych (pkt. 10.1 a i b) na wniosek
Kierownika budowy wpisany w Dziennik Budowy, dokonuje Inspektor Nadzoru potwierdzając
wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy.
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Jakość i ilość zakończonych
robót komisja stwierdza na podstawie wyników badań, pomiarów i ocenie wizualnej.
Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową i SST.
Jeżeli i komisja stwierdza, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej
w dokumentacji projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji, lecz nie ma to większego wpływu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, to dokonuje potrąceń jak za wady trwałe.
Jeżeli jakość robót znacznie odbiega od wymogów, to komisja wyłącza te roboty
z odbioru.

11. Podstawa płatności
Ilość zakończonych i odebranych robót, określonych według zamiaru zostanie opłacona według cen
jednostkowych za metr kwadratowy, metr sześcienny lub metr bieżący określonych
w dokumentacji.

1.0. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót rozbiórkowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą:
B.00.01.00. – Rozbiórki
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
2.1. Dla robót wg B.00.00.00 materiały nie występują.
3. Sprzęt
3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.
4. Transport
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
6

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną
i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych.
5.2.1. Obiekty kubaturowe
(1) Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać
rynnami w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.
(2) Ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na
miejsce składowania.
(3) Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku
wykuć z otworów, oczyścić, i składować.
(4) Powstały po rozbiórce wykop zasypać gruntem piaszczystym zagęszczanym warstwami.
Wierzchnią warstwę grubości 0,2 m zasypać gruntem rodzimym.
(5) Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów.

6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:
B.00.01.01. – Rozbiórki obiektów kubaturowych – [1 szt.]
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 10 „Wymagania ogólne”
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Uwagi szczegółowe
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

1.1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.
W zakres tych robót wchodzą:
B.01.01.00. Wykopy.
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B.01.02.00. Podsypki i nasypy.
B.01.02.01. Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego
B.01.02.02. Zasypki
B.01.03.01. Transport gruntu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania,
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

ich

zgodność

2. Materiały
2.1. Do wykonania robót wg B.01.01.00 materiały nie występują.
Do wykonania robót wg B.01.01.00 materiały nie występują.
2.2. Grunty do wykonania podkładu wg B.01.02.00-01
Do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły.
2.3. Do zasypywania wykopów wg B.01.02.02 może być użyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów
budowlanych itp.
Zasypki za ściany fundamentowe:
- max. średnica ziaren d<120 mm,
- wskaźnik różnoziarnistości U>5,
- współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d,
- zawartość części organicznych I<2%,
- odporność na rozpad <5%.
3. Sprzęt
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.
4. Transport
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem
lub przesuwaniem.
5. Wykonanie robót
5.1. Wykopy wg B.01.01.00.
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie
warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów
(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie
następujących bezpiecznych nachyleń skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1
- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące
zabezpieczenia:
-w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki
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umożliwiające odpływ wód opadowych
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachyleń
-stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników.
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.
5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej
poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem
podjęcia odpowiednich decyzji.
5.2. Warstwy podsypkowe i nasypy – B.01.02.00-02
5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i nasypów po uzyskaniu zezwolenia
Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod posadzki:
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów
budowlanych.
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą.
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej
powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby
normalnej Proctora.
5.3. Zasypki wg B.01.02.02
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych
w nim robót.
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone
z odpadków materiałów budowlanych i śmieci.
(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami.
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi
(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg
próby normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane
w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1)
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami
wyszczególnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy wg B.01.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:
- zgodność wykonania robót z dokumentacją
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- prawidłowość wytyczenie robót w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podłożu
- wymiary wykopów
-zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.
6.2. Wykonanie podkładów i nasypów wg B.01.02.00-02
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podłoża
- materiał użyty na podkład
- grubość i równomierność warstw podkładu
-sposób i jakość zagęszczenia.
6.3. Zasypki wg B.01.02.01
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiały do zasypki
- grubość i równomierność warstw zasypki
- sposób i jakość zagęszczenia.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:
B.01.01.00 – wykopy – [m3]
B.01.02.00-01 – podkłady i nasypy – [m3]
B.01.02.02 – zasypki – [m3]
B.01.03.01 – transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt.10 „Wymagania ogólne”.
9. Podstawa płatności
B.01.01.00 – Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody
i odwiezieniem; Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.
B.01.02.00-01 – Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiału
- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.
B.01.02.02 – Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiałów
- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.
B.01.03.01. Transport gruntu – płaci się za m 3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym
z uwzględnieniem odległości transportu.
Cena obejmuje:
- załadowanie gruntu na środki transportu
- przewóz na wskazaną odległość
- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.
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10. Przepisy związane
PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480
PN-B-02481:1999
BN-77/8931-12

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.

1.2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ZBROJENIE BETONU
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia
betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych występujących
na stacjach i przystankach modernizowanej linii.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

przetargowy

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robót wchodzą:
B.02.01.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali PB-240
i RB500W.
B.02.02.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali PB-240
i RB500W.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali:
 Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej.
Gatunek
stali

Średnica
pręta

PB-240
RB500W

mm
5,5–40
6–32

Granica
Wytrzymałość
plastyczności
na
rozciąganie
MPa
MPa
220
310–550
410 min.
590

Wydłużenie
trzpienia

Zginanie
a – średnica

%
22
16

d – próbki
d = 2a(180)
d = 3a(90)
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 W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć,
naderwań i rozwarstwień.
(3) Wady powierzchniowe:
 Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
 Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej,
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.
 Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne,
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,
- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25
mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.
(4) Odbiór stali na budowie.
 Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:
- znak wytwórcy,
- średnicę nominalną,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obróbki cieplnej.
 Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po
2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu.
 Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:
- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych
zanieczyszczeń,
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić
w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż
5 mm na 1 m długości pręta.
 Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziałem wg wymiarów i gatunków.
(5) Badanie stali na budowie.
 Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaświadczenia jakości (atestu),
- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin
zewnętrznych,
- stal pęka przy gięciu.
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier.
3. Sprzęt
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć
trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robót
5.1. Wykonywanie zbrojenia
a) Czystość powierzchni zbrojenia.
 Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić
z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota,
 Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np.
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lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
 Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
 Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.
 Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu
z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.
 Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
 Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.
c) Montaż zbrojenia.
 Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
 Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń
wytwórczych i montażowych.
 Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio
w deskowaniu.
 Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem
szalowania bocznego.
 Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów
oznaczonego w projekcie.
 Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.
6. Kontrola jakości
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz
z podanymi wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest 1 tona.
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną
długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu
wiązałkowego.
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę
prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt.10 „Wymagania ogólne”.
9. Podstawa płatności
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą
drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także
oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót.
10. Przepisy związane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
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1.3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 BETON
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych
kontraktem.
B.03.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.03.02.00 Podbetony.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
2.1. Składniki mieszanki betonowej
(1)
Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:
marki „25” – do betonu klasy C8/10 – C16/20
marki „32,5” – do betonu klasy wyższej niż C16/20
b) Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji
wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:
-Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%
-Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%
-Zawartość alkaliów do 0,6%
-Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
-Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały,
wyraźny napis zawierający następujące dane:
 oznaczenie
 nazwa wytwórni i miejscowości
 masa worka z cementem
 data wysyłki
 termin trwałości cementu.
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Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we wsypy
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz
powinny być przystosowane do plombowania wsypów i wysypów.
a) Świadectwo jakości cementu
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości
zgodnie z PN-EN 147-2.
b) Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
c) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu
 Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 1961:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.
 Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie
kontroli obejmującej:
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach
i nie rozpadających się w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do
betonu.
d) Magazynowanie i okres składowania
 Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
 dla cementu pakowanego (workowanego):
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed
opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu
i ścianach)
 dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych
ścianach).
 Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
 Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
 Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
–
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
–
po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania
w składach zamkniętych.

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
(2) Kruszywo.
a)
Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie
prostopadłej do kierunku betonowania.
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Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
– kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm.
2.2. Materiały do wykonania podbetonu
Beton kl. C8/1 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na
ściskanie.
Orientacyjny skład podbetonu:
-pospółka kruszona 0/40,
-cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%.
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%
3. Sprzęt
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno
spadowych).
4. Transport
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej
(1) Środki do transportu betonu
 Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).
 Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5. Wykonanie robót
5.1. Zalecenia ogólne
 Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie składników:
 Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie
wagowo, z dokładnością:
2% – przy dozowaniu cementu i wody
3% – przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
 Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
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(2) Mieszanie składników
 Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).
 Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż
2 minuty.
(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej
 Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
 Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających
wymaganą wielkość otuliny.
 Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na
którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
 Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,
– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio
z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą
i dołem należy stosować belki wibracyjne.
(4) Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
 Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę,
z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi
w płaszczyźnie poziomej.
 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.
 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym
wyjmować powoli w stanie wibrującym.
 Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.
 Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.
 Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu
powinien wynosić od 30 do 60 sekund.
 Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić
doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe
i sztywne.
(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z projektantem.
 Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione
z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być
prostopadła do kierunku naprężeń głównych.
 Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy
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pozostałego szkliwa cementowego,
– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej
o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy
zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem
betonowania.
 W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu
betonu.
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
(7) Pobranie próbek i badanie.
 Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu
i stosowanych materiałów.
 Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów
technologicznych.
 Badania powinny obejmować:
– badanie składników betonu
– badanie mieszanki betonowej
– badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
 Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznięciem.
 W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak
wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
 Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
 Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
 Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.
5.4. Pielęgnacja betonu
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu
 Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
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osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed
deszczem i nasłonecznieniem.
 Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od
zakończenia
betonowania
rozpocząć
pielęgnację
wilgotnościową
betonu
i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
 Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
 Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.
 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
(2) Okres pielęgnacji
 Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.
 Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu
(1) Równość powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,
 pęknięcia są niedopuszczalne,
 rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,
 pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie
nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni
odpowiedniej ściany,
 równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż
2 mm.
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji należy:
 wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych
i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków,
 raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić
i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,
 wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.
5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności
założonej w projekcie technicznym.
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.
6. Kontrola jakości
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi
wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.
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7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
B.03.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji.
B.03.02.00 – 1 m3 wykonanego podbetonu.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt.10 „Wymagania ogólne”.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla B.03.01.00:
– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
– oczyszczenie podłoża
– wykonanie deskowania z rusztowaniem
– ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni
– pielęgnację betonu
– rozbiórką deskowania i rusztowań
– oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.
B.03.02.00. Podbeton na podłożu gruntowym.
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża,
przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy związane
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
objętości.
PN-EN 196-6:1997
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-B-03002/Az2:2002
PN-EN 1008:2004
PN-89/S-10050

Beton.
Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości
Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
Cement portlandzki.
Cement portlandzki z dodatkami.
Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
Próbne obciążenie obiektów mostowych, żelbetowych.

1.4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 PREFABRYKATY
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu prefabrykatów żelbetowych używanych przy realizacji kontraktu.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie
i mające na celu wykonanie i montaż prefabrykatów żelbetowych.
B. 04.01.00 Belki nadprożowe.
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czynności

przetargowy

umożliwiające

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane.
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest).
2.1. Belki prefabrykowane nadproży
Charakterystyka belek:
–
wysokość 19 cm
–
szerokość
9 cm
–
grubość
6 cm

Wymagania:
Belki winny być wykonane zgodnie z projektem.
 Tolerancje wymiarowe.
Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać: w długości do 6 mm;
w wysokości do 4 mm; w grubości do 3 mm.
 Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
–
skrzywienie belki w poziomie – do 5 mm
–
skrzywienie belki w pionie – nie dopuszcza się
–
szczerby i uszkodzenia krawędzi – głębokość: do 5 mm
–
długość: do 30 mm
–
ilość: 3 szt/mb.
Klasa odporności ogniowej „B”.

Składowanie
Belki należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości co najmniej 80 mm
ułożonych poziomo w odległości 1/5 długości od ich końców. Następne warstwy układać na
podkładkach umieszczonych nad podkładkami dolnymi. Liczba warstw nie większa od 5.

Transport
Belki mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, stopką w położeniu dolnym, równolegle do
kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywać się zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.
3. Sprzęt
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport – w opisie materiałów p. 2
5. Wykonanie robót
Wykonanie robót związanych z prefabrykacją wg SST B.02.00.00 Roboty zbrojarskie i SST
B.03.00.00 Roboty betoniarskie.
5.1. Montaż belek prefabrykowanych nadproży zgodnie z wymaganiami jak dla robót murowych
wg SST B.07.00.00.
6. Kontrola jakości
Kontrola polega na sprawdzeniu elementów prefabrykowanych wg wymagań podanych
w punkcie 2.0.
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7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest:
- dla B.04.02.00 – 1 m wykonanego nadproża
8. Odbiór robót
8.1. Obejmuje odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
8.2. Odbiór końcowy
8.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji.
9. Podstawa płatności
- B.04.01.00 Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproża która obejmuje wykonanie i dostarczenie prefabrykatów gotowych do wbudowania.
10. Przepisy związane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

1.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót wymienionych w SST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą:
B.05.01.00. Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej.
B.05.02.00. Deskowanie - łacenie.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robót wymienionych w pozycjach:
(1) B.05.01.00 stosuje się drewno klasy K27
(2) B.05.02.00 i B.05.03.00 stosuje się drewno klasy K33
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według następujących norm państwowych:
– PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
– PN-B-03150:2000/Az1:2001.Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowe.
2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje tabela.
Oznaczenie
Klasy drewna
K27
K33
Zginanie
27
33
Rozciąganie wzdłuż włókien
0,75
0,75
Ściskanie wzdłuż włókien
20
24
Ściskanie w poprzek włókien
7
7
Ścinanie wzdłuż włókien
3
3
Ścinanie w poprzek włókien
1,5
1,5
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady
Sęki w strefie marginalnej
Sęki na całym przekroju
Skręt włókien
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki:
a) głębokie
b) czołowe
Zgnilizna
Chodniki owadzie
Szerokość słojów
Oblina

K33
do 1/4
do 1/4
do 7%

K27
1/4 do 1/2
1/4 do 1/3
do 10%

1/3
1/1

1/2
1/1
niedopuszczalna
niedopuszczalne
4 mm
6 mm
dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do
1/4 szerokości lub długości

Krzywizna podłużna
a) płaszczyzn

30 mm – dla grubości do 38 mm
10 mm – dla grubości do 75 mm
b) boków
10 mm – dla szerokości do 75 mm
5 mm – dla szerokości > 250 mm
Wichrowatość
6% szerokości
Krzywizna poprzeczna
4% szerokości
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe,
odchylenia w granicach odchyłek.
Nieprostopadłość niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%
-dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości
– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm
– w grubości:
do +1 mm lub do –1 mm
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
 dla łat o grubości do 50 mm:
- w grubości:
+1 mm i –1 mm dla 20% ilości
- w szerokości:
+2 mm i –1 mm dla 20% ilości

dla łat o grubości powyżej 50 mm:
- w szerokości:
+2 mm i –1 mm dla 20% ilości
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- w grubości:
+2 mm i –1 mm dla 20% ilości
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3
mm i –2 mm.
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm
i –2 mm.
2.2. Łączniki
2.2.1. Gwoździe
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
2.2.2. Śruby
Należy stosować:
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakrętki:
Należy stosować:
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podkładki pod śruby
Należy stosować:
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkręty do drewna
Należy stosować:
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87
z 05.08.1989 r.
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji
2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym
lub odizolowanym od elementów warstwą folii.
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki
sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie
powinna być mniejsza od 20 cm.
2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach
w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników
atmosferycznych.
2.4. Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację
Inspektora Nadzoru.
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektora
Nadzoru.
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektora Nadzoru
wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzęt
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
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- 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 Inspektora nadzoru.
4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3.
5. Wykonanie robót
5.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów
konstrukcji.
5.2. Więźba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.
5.2.3. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od
projektowanych więcej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w długości elementu do 20 mm
- w odległości między węzłami do 5 mm
- w wysokości do 10 mm.
5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być
w miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy.
6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegają odbiorowi.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
Dla pozycji B.05.01.00– ilość m3 wykonanej konstrukcji.
Dla pozycji B.05.02.00 i B.05.03.00 – powierzchnia wykonana w m2.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt.10 „Wymagania ogólne”.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.
10. Przepisy związane
PN-B-03150:2000/Az2:2003
PN-EN 844-3:2002
PN-EN 844-1:2001

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne
dotyczące tarcicy.
Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne
wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy.
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PN-82/D-94021
PN-EN 10230-1:2003
PN-ISO 8991:1996

Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymałościowymi.
Gwoździe z drutu stalowego.
System oznaczenia części złącznych.

1.6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00 KONSTRUKCJE Z DREWNA KLEJONEGO
1.
Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych - konstrukcji z drewna klejonego warstwowo
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie
wymienionym w punkcie 6.1.1.
W zakres tych robót wchodzą:
a) Wykonanie elementów z drewna klejonego warstwowo: słupów, dźwigarów i płatwii.
b) Montaż elementów wymienionych w powyższym punkcie.
Montaż stężeń połaciowych usztywniających dźwigary.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały.
2.1. Drewno.
Do konstrukcji drewnianych wymienionych w punkcie 6.1. należy stosować drewno iglaste
- sosnowe, klasy GL 32c (oznaczenie klasy przyjęto na podstawie PN-B-03150:2000,
załącznik
Z-2.3.3-1).
Klasyfikować tarcicę należy metodami maszynowymi. Powinna ona spełniać minimum
wymagań podanych w PN-EN 519 lub w PN-82/D-94021.
Wilgotność drewna stosowanego na elementy klejone warstwowo powinna być zgodna
z wymaganiami technologii klejenia i nie przekraczać 15%.
Drewno stosowane do wykonania w/w konstrukcji powinno być zabezpieczone przed korozją
biologiczną (przeciwko grzybom i insektom) oraz ognioochronnie do uzyskania klasy
odporności ogniowej dźwigary D-1 R60 rygle R-1 R30
2.2. Łączniki.
2.2.1. Indywidualnie projektowane łączniki do mocowania dźwigara z blach i profili stalowych
- stal S235.
2..2.2. Systemowe łączniki: złącza do drewna BMF cynkowanej ogniowo, łączone na gwoździe
karbowane BMF, ocynkowane.
2.2.3. Łączniki do mocowania stężeń: śruby kl. 5.8
2.2.4. Składowanie elementów wymienionych w pkt. 6.1. na budowie.
Gotowe elementy powinny być dostarczone na budowę w opakowaniu (np. z folii)
zapewniającym ochronę przed wilgocią i zabrudzeniem, oraz w trakcie całego okresu
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składowania powinny być zabezpieczone przed w/w szkodliwymi czynnikami, oraz przed
uszkodzeniem mechanicznym. Należy je składować na poziomym podłożu utwardzonym, na
specjalnych podkładach, w pozycji poziomej w taki sposób, aby nie spowodować ich
deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza niż
20,0 cm
2.2.5. Badania na budowie.
Elementy (wymienione w pkt. 6.1.) dostarczone na budowę muszą uzyskać akceptację
Inspektora nadzoru. Ocenie podlega zgodność ich wykonania z projektem wykonawczym
(ewentualnie z projektem zamiennym, wykonanym przez Wykonawcę (uprawnionego
projektanta), ale uprzednio zaakceptowanym przez autora w/w opracowania projektowego.
3.

Sprzęt.
Do wykonania konstrukcji wymienionych w punkcie 6.1. należy używać specjalistycznego
sprzętu (wykonanie w wytwórni elementów z drewna klejonego warstwowo).
Do montażu oraz transportu na terenie budowy w/w konstrukcji można używać dowolnego
sprzętu. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze
technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do
ich eksploatacji.

4.

Transport
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie
i spełniać wymagania przepisów BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania
dotyczące środków transportu podano w 8264.ST („Wymagania ogólne”). Transportowane
elementy (wymienione w punkcie 6.1.3.1) powinny być trwale zamocowane. Sposób
załadunku, transportowania i rozładunku nie powinien powodować nadmiernych deformacji
i naprężeń.
Wykonawca powinien wykonać projekt organizacji transportu, w którym - dla elementów
przekraczających skrajnię drogową lub kolejową - naleŜy określić planowaną trasę transportu,
wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami pozwoleniami i uzgodnieniami. Wszelkiego
rodzaju opracowania (projekty, ekspertyzy, opinie) wymagane przez jednostki uzgadniające
trasę konwoju lub transportu, Wykonawca powinien wykonać we własnym zakresie i na
własny koszt.

5. Wykonanie robót.
5.1. Roboty polegające na wykonaniu elementów wymienionych w punkcie 6.1. należy
prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewniają
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
Konstrukcje klejone warstwowo powinny być wykonywane wyłącznie w
wyspecjalizowanych wytwórniach, mających odpowiednie wyposażenie, wykwalifikowany
personel oraz kontrolę techniczną w zakresie kontroli jakości stosowanych materiałów oraz
przebiegu procesu klejenia.
5.2.
Montaż elementów wymienionych w punkcie 6.1.
Dźwigary mogą być montowane po odpowiednim przygotowaniu elementów żelbetowym.
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności
elementów uprzednio zamontowanych.
Rozstaw płatwii powinien być zgodne z dokumentacją techniczną Dokładność montażu
płatwii powinna być następująca:
- rozstaw osi płatwii sąsiednich: ± 1 cm
- wzajemny rozstaw płatwii stanowiących pręty ściskane kratownicy stężającej, tzn. płatwii
występujących w węzłach stężeń: ± 2 mm
5.3. Montaż stężeń połaciowych
Rozstaw punktów mocowań stężeń powinien pokrywać się z osiami płatwii. Dopuszcza się
odchyłkę ± 2 mm względem wymiaru podanego w projekcie. Mocowanie blach stężeń do
dźwigarów - śrubowe, z blaszką oporową na przeciwnej ściance dźwigara (śruby
w nawierconych w dźwigarze otworach).
Pręty stężenia, łączone nakrętkami napinającymi, należy wstępnie napiąć.
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6.

Kontrola jakości robót.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 6.5.

7.

Obmiar robót.
Jednostkami obmiaru są: ilości sztuk elementów

8.

Odbiór robót.
Należy dokonać odbioru elementów dostarczonych na plac budowy z wytwórni, pod
względem ich kompletności i zgodności z dokumentacją techniczną, oraz odbioru
zmontowanej konstrukcji. Ogólne zasady odbioru podaje „Część ogólna”

9. Podstawa płatności.
Płaci się za roboty wykonane z jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.
10. Przepisy związane.
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statystyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002
Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące
tarcicy.
PN-EN 844-1:2001
Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne
dla drewna okrągłego i tarcicy.
PN-82/D-94021
Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-ISO 8991:1996
System oznaczenia części złącznych.

1.7. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07.00.00 ROBOTY MUROWE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru murów z materiałów ceramicznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

przetargowy

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.:
B.07.01.00 Ściany z cegły pełnej
B.07.01.01. Kominy wieloprzewodowe z kształtek wentylacyjnych.
B.07.03.00 Mury z bloczków z betonu komórkowego
B.07.04.00. Ścianki działowe
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru
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2. Materiały
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
 Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
 Masa 3,3-4,0 kg
 Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.
 Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem
przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły
– 10% cegieł badanych.
 Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%.
 Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa
 Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
 Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK
 Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak
uszkodzeń po badaniu.
 Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne cegły
nie rozpadła się.
2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
 Wymiary jak poz. 2.2.1.
 Masa 4,0-4,5 kg.
 Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych
 Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.
 Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.
 Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.
 Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne
cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość
cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:
- 2 na 15 sprawdzanych cegieł
- 3 na 25 sprawdzanych cegieł
- 5 na 40 sprawdzanych cegieł.
2.2.3. Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa
 Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla cegły wg
poz. 2.2.2.
Przewiduje się możliwość użycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym
zakwalifikowaniu przez Inspektora Nadzoru.
2.3. Bloczki z betonu komórkowego
Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie.
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.
2.4. Cegła silikatowa
Cegły pełne i bloki drążone.
Wymiary: 1NF 250±3×120±2×65±2
1,5NF 250±3×120±2×104±2
2NFD 250±3×120±2×138±2
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3NFD 250±3x120±2×220±3
6NFD 250±3×250±2×220±3
Wymagania:
- nasiąkliwość 16%
- odporność na działanie mrozu po 20 cyklach – brak uszkodzeń
- gęstość – nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drążonych.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:
cement:
ciasto wapienne:
piasek
1
:
1
:
6
1
:
1
:
7
1
:
1,7
:
5
cement:
wapienne hydratyzowane:
piasek
1
:
1
:
6
1
:
1
:
7
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:
cement:
ciasto wapienne:
piasek
1
:
0,3
:
4
1
:
0,5
:
4,5
cement:
wapienne hydratyzowane: piasek
1
:
0,3
:
4
1
:
0,5
:
4,5
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia
w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5. Wykonanie robót
Wymagania ogólne:
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania
i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek,
wyskoków i otworów.
b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej
1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.
d) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
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e) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze
polewać lub moczyć w wodzie.
f) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
g) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np.
przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.
5.1. Mury z cegły pełnej
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm,
a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania
nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15%
całkowitej liczby cegieł.
a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać
zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.
b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.
5.2. Mury z bloczków z betonu komórkowego
a) Bloczki i płytki z betonu komórkowego należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych
ścian nośnych, samonośnych i osłonowych oraz do ścianek działowych.
b) Bloczki i płytki z autoklawizowanego betonu komórkowego powinny odpowiadać wymogom
normy BN-90/6745-01.
c) Elementy zawilgocone powinny być przed wbudowaniem wysuszone. Wszelkie czynności
związane z wyładunkiem przeładunkiem i składowaniem elementów powinny być przeprowadzane
ostrożnie ze względu na ich kruchość.
d) Przed przystąpieniem do wznoszenia ścian z bloczków z betonu komórkowego należy sprawdzić
czy gęstość objętościowa bloczków odpowiada wymaganiom norm dla odmiany bloczków
określonej w dokumentacji. Wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie powinna być większa
niż 20%. Ściany z bloczków należy murować na zaprawach lekkich. Mogą być stosowane również
zaprawy cementowo–wapienne. Bloczki należy układać z zachowaniem zasad normalnego wiązania
na pełne spoiny o grubości 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchyłki
grubości spoin nie powinny być większe niż ± 3mm. Przed ułożeniem bloczków w murze należy je
obficie zwilżyć wodą, aby beton komórkowy nie odciągał wody z zaprawy. Narożniki muru
z bloczków należy wykonywać według zasad wiązania pospolitego, stosując przenikanie się
poszczególnych warstw obu ścian. W tym samym murze konstrukcyjnym należy stosować bloczki
z betonu komórkowego jednakowej odmiany i klasy.
6. Kontrola jakości
6.1. Materiały ceramiczne
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:
 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,
 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarów i kształtu cegły,
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- liczby szczerb i pęknięć,
- odporności na uderzenia,
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów
i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli
Dopuszczalne odchyłki [mm]
Rodzaj odchyłek
mury spoinowane
mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze długości
3
6
– na całej powierzchni
10
20
Odchylenia od pionu
– na wysokości 1 m
3
6
– na wysokości kondygnacji
6
10
– na całej wysokości
20
30
Odchylenia każdej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
1
2
– na całej długości
15
30
Odchylenia górnej warstwy od poziomu
2
– na 1 m długości
1
10
– na całej długości
10
Odchylenia wymiarów otworów w świetle
o wymiarach:
do 100 cm
szerokość
wysokość
ponad 100 cm
szerokość
wysokość

+6, –3
+15, –1
+10, –5
+15, –10

+6, –3
+15, –10
+10, –5
+15, –10

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 10 „Wymagania ogólne”.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
-uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów
10. Przepisy związane
PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
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Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997
BN-90/6745-01.
PN-EN 197-1:2002
powszechnego użytku.
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002
PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003
PN-80/B-06259

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.
Bloczki i płytki z autoklawizowanego betonu komórkowego
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu
Cement portlandzki.
Cement portlandzki z dodatkami.
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.
Cement murarski 15.
Cement hutniczy 25.
Wapno.
Kruszywa do zaprawy.
Beton komórkowy.

1.8. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00. ROBOTY POKRYWCZE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót pokrywczych.
1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie robót pokrywczych
- pokrycie z blachy trapezowej
- pokrycie z papy termozgrzewalnej
- obróbki blacharskie
- rynny i rury spustowe
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1 Wymagania ogólne
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć Aprobaty Techniczne lub
być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami. Materiały stosowane do robót dekarskich
powinny mieć certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności
z Aprobatą Techniczną lub z PN. Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania
robót dekarskich powinien się znajdować termin przydatności do stosowania. Sposób transportu
materiałów do robót dekarskich powinien być zgodny z wymaganiami producenta. Sposób
składowania materiałów przeznaczonych do wykonywania robót dekarskich powinien być zgodny
z wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie
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pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do
wykonywania robót dekarskich.
2.2. Przyjęcie materiałów na budowie
Podstawę przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę stanowią:
- projekt techniczny,
- dokumenty od producenta,
- sprawdzenie zgodności wybranych właściwości wyrobów z dokumentami.
Projekt techniczny zawiera charakterystykę wyrobów przeznaczonych do wykonania pokrycia. Na
budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastępcze według
specjalnej dokumentacji określonej odstępstwami od projektu.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.
Producent zobowiązany jest dostarczyć dla każdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczeństwa,
certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia lub deklarację zgodności na partię wyrobu oraz
kartę katalogową wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.
Kontrolne badania właściwości wyrobów pokrywczych należy przeprowadzać zgodnie
z wymaganiami norm wyrobu lub innych dokumentów odniesienia typu aprobata techniczna.
Wyroby pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
- odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstępstw od projektu,
- są właściwie opakowane i oznakowane,
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami,
- posiadają deklarację zgodności, certyfikat zgodności lub certyfikat na znak bezpieczeństwa.
Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.3. Przechowywanie materiałów
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
Producenta oraz odpowiednich norm wyrobu.
3. Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej ogólnej specyfikacji
5. Wykonanie robót
5.1. Wykonanie pod łoży pod pokrycia z papy
Wymagania ogólne
- Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-80/B10240 zaś w przypadku podłoży nie ujętych w cytowanej normie, wymaganiom podanym
w aprobatach technicznych.
- Rodzaj pokrycia dachowego powinien być dostosowany do pochylenia połaci dachowej, zgodne
z wymaganiami aktualnej normy PN-99/B-02361.
- Na połaciach o pochyleniu minimalnym, a także w korytach odwadniających o takim spadku,
należy uwzględniać ugięcie konstrukcji nośnej pod działaniem obciążeń oraz tolerancje montażowe.
- Powierzchnia podłoża powinna być równa; prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą
kontrolną o długości 2m nie może być większy niż 5mm.
- Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponad dachowych
należy wyokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3cm lub złagodzić za pomocą odkosu
albo listwy o przekroju trójkątnym.
- Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy, od strony
kalenicy, wykonać odboje o górnej krawędzi poziomej lub nachylonej przeciwnie do spadku połaci
dachowej.
Rozmieszczenie urządzeń do odprowadzania wód opadowych
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- W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym,
- Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych, powinny być
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
-Spadki podłużne koryt odwadniających- rynien powinny zapewniać swobodny odpływ wody
opadowej.
Wytrzymałość i sztywność podłoża
- Elementy konstrukcyjne stanowiące równocześnie podłoże pod pokrycie papowe (płyty żelbetowe
lub płyty warstwowe) powinny spełniać wymagania w zakresie wytrzymałości na zginanie,
wynikające z obliczeń statycznych.
- Podłoża z zaprawy cementowej powinny spełniać wymagania w zakresie odpowiedniej klasy
zaprawy, równoznacznej z wytrzymałością na ściskanie zaprawy stwardniałej (gładź cementowa).
Wytrzymałość zaprawy na ściskanie nie powinna być niższa niż 10 MPa.
- Podłoże musi mieć taką wytrzymałość i sztywność, żeby pod wpływem nacisków zewnętrznych
nie wystąpiło uszkodzenie pokrycia dachowego,
Roboty dekarskie związane z układaniem papy na podłożu betonowym można rozpocząć, jeżeli
asfaltowa powłoka gruntująca wykonana na podłożu jest dostateczne sucha, ciągła i wykazuje dobrą
przyczepność do podłoża.
5.2. Wykonanie podkładów pod pokrycia
Wymagania ogólne
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:
- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02361:1999
- równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią
deskowania 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 z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej, z tym
że łata kontrolna powinna być położona na co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub
trzech płatwiach (przy podkładzie z płatwi),
- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz mieć
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia
- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz usztywnione
krawędzie zewnętrzne.
Podkładu z łat pod pokrycie z blach profilowanych
- Podkład z łat może być wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m.
- Przekrój łat powinien wynosić co najmniej 50x50 mm lub 50x60 mm. Rozstaw łat powinien
wynosić 0.4 długości płyty, lecz nie więcej niż 55 cm.
Przy kryciu kalenicy gąsiorami korytkowymi odległość pierwszej łaty od kalenicy powinna
wynosić 5 cm; wzdłuż kalenicy powinna być przybita deska stanowiąca łatę do mocowania
gąsiorów. Wysokość deski kalenicowej powinna być dostosowana do rozwartości gąsiora
i pochylenia połaci dachowych.
- Przy kryciu kalenicy gąsiorami zawiasowymi odległość łaty od kalenicy powinna wynosić:
- 15 cm przy zakładach poprzecznych płyt wynoszących 20 cm,
- 20 cm przy zakładach poprzecznych płyt wynoszących 15 cm.
- Wzdłuż okapu powinna być przybita deska o grubości równej grubości łat.
- Łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem
- Przekrój i rozstaw płatwi powinien być ustalony na podstawie obliczeń statycznych i dostosowany
do rodzaju płyt, ich długości i szerokości zakładów poprzecznych, w zależności od pochylenia
połaci dachowych.
- Płatwie powinny być usytuowane równolegle do okapu i przymocowane do wiązarów lub
dźwigarów dachowych. Górne półki (powierzchnie) płatwi powinny być usytuowane
w płaszczyźnie połaci dachowej.
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Przy okapach płatwie powinny być umieszczone w takiej odległości od lica ściany, aby płyty
pokrycia dachowego nie wystawały poza płatwie więcej niż:
- 35 cm przy okapach bez rynien,
- 20 cm przy okapach z rynnami.
- W przypadku okapu z rynnami, wzdłuż okapu powinna być przybita do płatwi deska, do której
przymocowuje się uchwyty (haki) rynnowe.
- Płatwie drewniane powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem,
5.3. Pokrycia papowe
Wymagania ogólne
Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić:
- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją techniczną oraz
wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża,
- po zakończeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni połaci, np. tynkowaniu
kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na
które będą wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klocków
do mocowania obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych (rynhaków) itp., z wyjątkiem robót,
które ze względów technologicznych powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia
papowego lub po jego całkowitym zakończeniu,
-po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną materiałów pokrywczych i sprzętu do
wykonywania pokryć papowych.
Pokrycia papami asfaltowymi
Wymagania ogólne dotyczące krycia dachów papą
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi
w normie PN-80/B-10240 z tym, że:
- Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5o,
- Na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami równoległymi do okapu,
przy nachyleniu połaci powyżej 20 % - pasami prostopadłymi do okapu.
- Przy pochyleniu połaci powyżej 30 % arkusze papy powinny być przerzucone przez
kalenicę i zamocowane mechanicznie.
- Szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10cm; należy
je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci.
- Zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy
spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym – o ½ szerokości arkusza, przy
trzywarstwowym – o ⅓ szerokości arkusza.
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania między
sobą metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej.
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan – butan należy przestrzegać
następujących zasad:
-palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy
od strony przekładki antyadhezyjnej.
- dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika
powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,
-niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,
5.4. Pokrycie z blach profilowanych
Pokrycia z blachy trapezowej (fałdowej)
- krycie blachą trapezową może być wykonywane na dachach o pochyleniu połaci podanym
w normie PN-B- 02361:1999,
- arkusze blach trapezowych powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby szersze dno bruzdy
było na spodzie,
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- zakłady podłużne blach trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem
przeważających wiatrów. Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo, w miejscach narażonych
na spływ dodatkowych ilości wód opadowych i obejmować może pas o szerokości nie większej niż
3m,
- uszczelki na stykach podłużnych blach trapezowych należy stosować przy pochyleniach
mniejszych niż 55%,
- szerokość szczeliny na zakładach podłużnych powinna być minimalna. W przypadku braku
możliwości spełnienia tego wymagania np. ze względu na falistość krawędzi podłużnych blachy
zamiast uszczelek należy stosować kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny,
- długość stosowanych blach powinna być nieco większa od szerokości połaci. Gdy nie jest to
możliwe należy wykonać zakłady poprzeczne blach trapezowych, usytuowane tylko nad płatwiami.
W przypadku pochylenia połaci większych lub równych 55% nie wymaga się dodatkowego
uszczelnienia zakładu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym niż 55% zakłady poprzeczne
należy uszczelnić uszczelkami,
- w przypadku konieczności dylatowania blach trapezowych na połaci dachowej, do płatwi można
mocować tylko blachę górną,
- długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150mm dla pochylenia połaci
większego lub równego 55% i nie mniej niż 200mm – dla pochylenia mniejszego niż 55%.
- odwodnienie dachu należy prowadzić za pomocą rynien odwadniających dylatowanych co 12m.
Nie należy stosować odwodnienia typu wewnętrznego.
5.5.Obróbki blacharskie
- obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia ,
- obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powinny być wykonywane z blachy
o grubości 0,5÷0,6mm,
- 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.
5.6.Rynny i rury spustowe
- rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN
612:1999, zaś uchwyty do rynien i rur spustowych wymaganiom norm: PN-EN 1462:2001,
PN-B-94702:1999 i PN-B-94701:1999,
- rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom podanym w
normie PN-EN 607 : 1999,
- ilość rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny być każdorazowo ustalone
indywidualnie w oparciu o normę PN-92/B-01707.
6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami
niniejszych Warunków technicznych.
Kontrola wykonania podłoży
Kontrola wykonania podłoży powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed
przystąpieniem do wykonywania pokryć.
Kontrola wykonania podłoży pod pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych
Kontrola powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.4.3.2
oraz wymaganiami niniejszych Warunków.
Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blach
Kontrola polega na sprawdzeniu czy spełnione są wymagania zawarte w niniejszych Warunków.
Kontrola wykonania pokryć
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Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami
powołanych norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunków. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonywania
robót dekarskich,
- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu robót
dekarskich.
Pokrycia papowe oraz pokrycia z powłok asfaltowych
Kontrola międzyoperacyjna polega na bieżącym sprawdzaniu zgodności wykonywanych
prac z niniejszymi wymaganiami
Kontrola końcowa wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z projektem
oraz niniejszymi Wymaganiami. Kontrolę przeprowadza się w sposób opisany w normie PN-98/B10240 p.4
Pokrycia z blachy
Kontrolę międzyoperacyjną i końcową przeprowadza się sprawdzając zgodność wykonywanych
prac 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 508-3:2002.
Ocena wyników badań
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie sprawdzane właściwości pokrycia są
zgodne z niniejszymi Wymaganiami lub wymaganiami Aprobaty Technicznej.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:
– m2 pokrytej powierzchni,
– 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
8.1.Odbiór podłoża
- badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody,
przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,
- sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty
kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.
8.2.Odbiór robót pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest
niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
- podłoża (deskowania i łat),
- jakości zastosowanych materiałów,
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych
warstw lub fragmentów pokrycia,
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów.
38

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
8.2.1.
Odbiór pokrycia z papy
- sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska
papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem
przyklejenia papy,
-sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych
i końcowego przez szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m 2.
Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm.
8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wg umowy pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą
10.
Przepisy związane
PN-B-02361:1999
Pochylenia połaci dachowych
PN-80/B-10240

Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-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-B-94701:1999

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych

PN-EN 1462:2001

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

PN-EN 5612:1999

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania

PN-B-94702:1999

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych

1.9. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.09.00.00 TYNKI
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

przetargowy
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1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego.
- B.09.01.00 Tynki wewnętrzne
- B.09.01.01 Tynki cementowo-wapienne
- B.09.01.02 Suche tynki
- B.09.02.00 Okładziny ścienne wewnętrzne.
- B.09.03.00 Tynki zewnętrzne.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe,
a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich –
średnioziarnisty.
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito
o prześwicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
 Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
 Do zapraw cementowo-wapienn. należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.
2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa – wg wzorca producenta
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa
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Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż
- gatunek I
80%
- gatunek II
75%
2.5. Materiały do suchych tynków
2.5.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.5.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.5.3. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta.
2.5.4. Profile stalowe i łączniki wg instrukcji producenta.
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
ościeżnice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że
w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych
w okresie obniżonych temperatur”.
d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
5.2. Przygotowanie podłoży
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych
licach na głębokości 5-10 mm.Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu
szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych.
Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez
wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych
o stosunku 1:1:2.
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5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.
 Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy
mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.
 Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.
 Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania
murów budynku.
 Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy
i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.
 Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy
podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5
lub 3.
 Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków
i odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin
w wodzie czystej.
 Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej
+5°C.
 Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm
na długości łaty dwumetrowej.
5.5. Wykonywanie suchych tynków
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać:
a) bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej
lub aluminiowej,
b) na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych,
umocowanych do podłoża.
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami
przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty
nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu
(dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm).
Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować
zaprawą gipsową.
5.6. Elementy zabezpieczające.
Wzdłuż wszystkich ścian korytarzy, holów, klatek schodowych na wysokości 110 cm od podłogi
należy osadzić deskę odbojowa o szerokości 20,0 cm z drewna twardego liściastego, malowanego
lakierem bezbarwnym, po zabejcowaniu na jasny dąb lub zastosować taśmy ochronne z żywicy
akrywinylowej modyfikowanej przeciwuderzeniowo, barwionej w całej masie.
5.7 Przewody wentylacji mechanicznej na zewnątrz ocieplone wełną mineralną i obudowane blachą
ocynkowaną malowana w kolorze ścian farbami matowymi, wewnątrz obudowane płytami
gipsowo-kartonowymi i pomalowane w kolorze ścian
5.8. Parapety
- z konglomeratu marmurowego lub marmurowe.
6. Kontrola jakości
6.1. Materiały ceramiczne
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
 sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,
 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
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- wymiarów i kształtu płytek
- liczby szczerb i pęknięć,
- odporności na uderzenia,
 W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku
wykładziny zewnętrznej).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
6.3. Płyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 10 „Wymagania ogólne”.
9. Podstawa płatności
B.09.01.01 i B.09.03.00 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- reperacje tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.
B.09.01.02 Suche tynki
Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- przygotowanie podłoża,
- mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporządkowanie miejsca pracy.
B.09.02.00 Okładziny ścian
Płaci się za ustaloną ilość m2 pow. ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podłoża,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- moczenie płytek, docinanie płytek,
- ustawienie i rozbiórką rusztowań,
- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebić,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- reperacje tynków,
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.
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10. Przepisy związane
PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
odbiorze.
PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymałościowych.
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
próbek.
Wapno budowlane.
Kruszywa do zaprawy.
Wymagania dotyczące elementów murowych.
Płyty kartonowo-gipsowe

1.10. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 POSADZKI
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

przetargowy

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
B.10.01.00
Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
B.10.01.01
Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki
8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową
szczelin dylatacyjnych.
B.10.02.00
Posadzki właściwe.
B.10.02.01
Posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2,5-5 cm, z oczyszczeniem
i zagruntowaniem podłoża rzadką zaprawą cementową, ułożeniem zaprawy cementowej marki
8 MPa z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową
szczelin dylatacyjnych.
B.10.02.03 Listwy przyścienne z PCW mocowane do ścian na kołki rozporowe
B.10.03.01 Posadzka jedno - lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych
z cokolikami luzem ułożonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów
wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na
zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
B.10.03.02 Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach
15×15 cm, ułożonych na zaprawie cementowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża,
ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem,
dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem
i umyciem po zakończeniu robót.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
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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.
2. Materiały
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe,
a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.4. Parkiet dębowy do wykonania podłogi typu sportowego
- klepka parkietowa dębowa stosowana na nawierzchnie podłóg sportowych wg. PN-87/D-9400I o
wym. 350x70x22 mm lub zbliżony o gr 22 mm
- lakier podkładowy oraz lakier przeznaczony do profesjonalnego stosowania przy wykańczaniu
drewnianych podłóg sportowych
Wszystkie materiały muszą posiadać:
- deklaracje Zgodności z Polską Normą,
- atesty higieniczne,
- deklarację zgodności drewna potwierdzone przez producenta.
2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu
lub wełny mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak
tłuszczowy)
Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm.
2.6. Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175
Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych
wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do
powierzchni uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica kumaronowa, kauczuk
syntetyczny i żywice sztuczne)
Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających:
- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75,
- temperatura mięknięcia– nie normalizuje się,
- przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, połączonych spoiną kitu
o grubości 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywać się
w masie,
- wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż – 20 mm,
- spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie normalizuje się,
- odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –20±2C zrzuconej
z wysokości 2,5 m na płytę stalową – bez pęknięć i odprysków,
- gęstość pozorna, nie mniej niż – 1,5 mm.
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2.7. Kruszywo do posadzki cementowej
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości
posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren
kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm.
2.8. Wyroby terakotowe
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa
- ścieralność nie więcej niż 1,5 mm
- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20
- kwasoodporność nie mniej niż 98%
- ługoodporność nie mniej niż 90%
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
- długość i szerokość:
±1,5 mm
- grubość:
± 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
a) Gresy – wymagania dodatkowe:
- twardość wg skali Mahsa 8
- ścieralność V klasa ścieralności
- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:
- stopnice schodów,
- listwy przypodłogowe,
- kątowniki,
- narożniki.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
- długość i szerokość: ±1,5 mm
- grubość:
±0,5 mm
- krzywizna:
1,0 mm
b) Materiały pomocnicze
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121:
- zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej
- zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
c) Pakowanie
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek.
Na opakowaniu umieszcza się:
- nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do
stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.
d) Transport
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze
dotyczące wyrobów łatwo tłukących.
e) Składowanie
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość
składowania do 1,8 m.
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2.9. Materiał o strukturze antypoślizgowej
Wymagania:
- dobra przyczepność do betonu,
- właściwości penetracyjne,
- nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur,
- elastyczny (od –20° do + 250°C)
- wytrzymały (ok. 6,5 Mpa),
- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.
2.10.Materiały do wykonania posadzki hali sportowej wg specyfikacji producenta
sportowych.

podłóg

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.
4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5. Wykonanie robót
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem
i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
 Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
 Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza
niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.
 Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od
kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
 Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku
paskiem papy.
 W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.
 Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej
3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.
 Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.
 Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość
cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.
 Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.
 Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie
z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na
całej długości lub szerokości pomieszczenia.
 W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.
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5.2. Posadzki cementowe
 Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy cementowej i lastriko.
 Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji
podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin
dylatacyjnych.
 Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą –
przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych posadzkach – 10
MPa.
 W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne
- oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku,
- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach,
- przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego
do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy
posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach
jednowarstwowych.
- Wykonani posadzki hali sportowej wg specyfikacji producenta podłóg sportowych.
6. Kontrola jakości
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorzędnym dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,
wilgotnościowych).
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 10 „Wymagania ogólne”.
9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy związane
PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 197-1:2002
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.
PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-74/B-30175
Kit asfaltowy uszczelniający.
PN-87/D-9400
Klepka parkietowa dębowa stosowana na nawierzchnie podłóg sportowych
PN-89/D-94002
Deszczułki posadzkowe lite,
- art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 92,
poz.881,
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- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych tom I
Budownictwo Ogólne część 4 dział 25.5 „Wykonanie posadzek z materiałów drzewnych"
pkt.25.5.1. „Posadzki deszczułkowe",

1.11. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.00 STOLARKA
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności
i mające na celu wykonanie montażu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.
W skład tych robót wchodzi:
B.11.01.00. Drzwi.
B.11.02.00. Okna.

przetargowy

umożliwiające

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 Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
2.1. Stolarka okienna PCV
Wymagania dla zamawianej stolarki okiennej PCV:
Okna z PCV – podziały i wymiary wg. dokumentacji budowlanej ,
a) Właściwości fizyczne:
- odporność na obciążenie wiatrem - co najmniej B4 (klasa A1-C6),
- wodoszczelność powietrza - 9A (klasa 1A-9A),
- przepuszczalność powietrza - 4 (klasa 1-4),
- właściwości akustyczne - w hałaśliwej okolicy R w nie mniejsze niż 40-45 dB (określona
wartość Rw [dB]),
- przenikalność cieplna - Uw nie większe niż 1,5 W/(m2·K) dla całego okna, szyby ze szła
niskoemisyjnego o współczynniku przenikania ciepła nie wyższym 1,1 W/(m2·K),
- wytrzymałość mechaniczna me - 4 (klasy 1-4),
- odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie- 10 000 cykli (5 000-20 000 cykli),
- odporność na włamanie- WK-2 (klasy WK-1-WK-6),
- przepuszczalność światła- > 70% (wartość procentowa),
przepuszczalność energii słonecznej - powyżej 45% (wartość procentowa współczynnika g),
- od strony południowej i zachodniej (antisol) szkło chroniące przed przegrzewaniem i nadmiernym
naświetleniem.
b) Okucia:
- możliwość otwierania skrzydeł z poziomu podłogi,
wyposażenia wszystkich skrzydeł w regulatory stopnia otwarcia ( nie w formie grzebienia)
realizowane przy pomocy okuć.
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- w okuciach np. MACO Multi – Matic lub o podobnych parametrach, w standardzie zastosowany
jest zaczep antywyważeniowy Safety Plus. Okucia cechują się dużą płynnością działania, a dzięki
możliwości regulacji docisku okna posiadają bardzo wysoką szczelność.
-aluminiowe klamki – wytrzymałość na 15 tysięcy cykli
c) Ramiaki:

- profile klasy A, grubość ścianek zewnętrznych profili 3 mm
- wyposażone w nawiewniki higrosterowane.
d) Nawiewniki ciśnieniowe samoregulujące
- spełniające Normę Polską PN-B-03430; 1983 wraz ze zmianą Az3:200 „Wentylacja
w budynkach zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania”.
e) Projektuje się okna
-spełniające wymogi ISO 9001:2008, jak również zgodnie z nową normą Unii Europejskiej EN
14351-1:2006:
- o profilach:
- pięciokomorowy system profili o szerokości 70 mm, produkowany w klasie A- ścianki zewnętrzne
okien mają 3 mm grubości, szerokość komór wewnętrznych wynosi minimum 5 mm,
- kluczowym elementem trwałości stolarki PCV jest sztywność profili okiennych uzyskiwana dzięki
zastosowaniu wewnątrz odpowiednich kształtowników stalowych ocynkowanych grubości
minimum 1,5 mm.
- z szybami:
-hermetyczny pakiet szybowy 1.1, napełniany argonem w komorach próżniowych posiada
parametry termoizolacyjne U=1,01. Dzięki tlenkom metali metali szlachetnych ograniczona zostaje
przepuszczalność promieniowania UV oraz efekt kolorowej poświaty
(tzw. efekt brudnych
firanek).
Ościeżnice kotwić do ścian i nadproży na dyble Ø 12x80, uszczelnienie pianka poliuretanową
z zastosowaniem folii od zewnątrz paroprzepuszczalnej od wewnątrz paroizolacyjnej.
2.2. Drewno
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte
odpowiadające normom państwowym.
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się
w granicach 10–16%.
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe
niż podano poniżej.
Różnice wymiarów [mm]
wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m
powyżej 1 m
różnica długości przeciwległych elementów
ościeżnicy mierzona w świetle
skrzydło we wrębie
różnica długości przekątnych
przekątnych skrzydeł we wrębie
przekroje szerokość
elementów grubość
grubość skrzydła
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okien
5
5
do 1 m
1
powyżej 1 m
2
szerokość do 1 m
1
powyżej 1 m
2
wysokość powyżej 1 m 2

do 1 m
1 do 2 m
powyżej 2 m
do 50 mm
powyżej 50 mm
do 40 mm
powyżej 40 mm

3
3
1
2
–
–
–

drzwi
5
5
1
2

2
3
3
1
2
1

2.3. Okucia budowlane
2.3.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące,
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.
2.3.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich
norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.
2.3.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią
ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.
2.4. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich
2.4.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy
impregnować:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic.
2.4.2. Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p. 2.2.6.
2.4.3. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników
szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny.
2.4.4. Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych –
nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia.
2.5. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich
2.5.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.
2.5.2. Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka użytego
do gruntowania.
2.6. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować:
- do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych 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.
2.7. Szkło
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
2.8. Kity
Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997
2.9. Składowanie elementów
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
2.10. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta
2.11. Szyba bezpieczna przeciwwłamaniowa.
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3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.
4. Transport
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.8.
5. Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie ościeży.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia
powierzchni ościeża, należy naprawić i oczyścić.
5.1.2.
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie
z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.
Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów
Rozmieszczenie punktów zamocowań
zamocowań
wysokość
szerokość
w nadprożu i progu
na stojaka
Do 150
do 150
4
nie mocuje się
po 2
150±200
6
po 2
po 2
powyżej 200
8
po 3
po 2
Powyżej
do 150
6
nie mocuje się
po 3
150
150±200
8
po 1
po 3
powyżej 200
100
po 2
po 3
5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy.
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
 W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach.
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.
 Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą.
 Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie
więcej niż 3 mm.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
 Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny
między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
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 Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.
 Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
 Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST
B.07.00.00.
 Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.
 Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu świadectwem ITB.
 Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową.
 Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie
i poziomie; w wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych
w ościeżu.
 Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.
 Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.
Miejsca luzów
Luzy między skrzydłami
Między skrzydłami a ościeżnicą

Wartość luzu i odchyłek
okien
drzwi
+2
+2
–1
–1

5.3. Powłoki malarskie
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys
i odprysków.
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji
szkodliwych dla zdrowia.
6. Kontrola 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.
6.2. Ocena jakości powinna obejmować:
- sprawdzenie zgodności wymiarów,
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegają odbiorowi.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:
Dla pozycji B.11.01.00 i B.11.02.00 – szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 10 „Wymagania ogólne”.
9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
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listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.
10. Przepisy związane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost lniany.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane
styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

1.12.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.12.00.00. ŚLUSARKA
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru ślusarki.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

przetargowy

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie montażu ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poniższego.
B.12.01.00 Ślusarka drzwiowa aluminiowa.
B.12.02.00 Drobne elementy ślusarskie w budynkach (wycieraczki, skrobaczki, uchwyty do flag
balustrady itp.)
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 Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje się:
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.06.00.00).
2.2. Powłoki malarskie
Materiały na powłoki malarskie wg B.13.00.00 niniejszych SST.
54

2.3. Okucia
Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające
i uchwytowe zgodnie z dokumentacją.
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg B.12.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.
2.5. Badania na budowie
2.5.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać
akceptacje Inżyniera.
2.5.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
- zgodności z projektem,
- zgodności z atestem wytwórni,
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jakości powłok antykorozyjnych.
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń
w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.
2.6. Ślusarka aluminiowa
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami
i powłokami anodowymi.
2.6.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 7551:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skręcane
na śruby.
-drzwi szklone szkłem bezpiecznym, z przegrodą termiczną (aluprof) rama skrzydła i ościeżnicy
wykonana z kształtowników aluminiowych trzykomorowych z przegrodą termiczną o głęb. 60 mm.
- skrzydło może być wypełnione szybą zespoloną, panelem z blach stalowych ocynkowanych
ocieplonym styropianem 30 mm lub panelem aluminiowym ozdobnym ocieplonym pianka
poliuretanową 20 mm,
- drzwi posiadają uszczelnienie gumowe na całym obwodzie,
- wypełnienie zamontowane za pomocą wewnętrznej i zewnętrznej uszczelki przyszybowej,
- parametry przenikalności cieplnej ścianek i drzwi aluminiowych U=1,1
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M02138.
2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.
2.6.3. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
- twardość Shor’a min. 35-40
- wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa
- odporność na temperaturę od –30 do +80°C
- palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia
- nasiąkliwość – nie nasiąkliwe
- trwałość min. 20 lat.
2.6.4. Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/An15u wg PN80/H-97023.
2.7. Ślusarka stalowa
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami
i powłokami antykorozyjnymi.

55

2.7.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.
Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby.
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN-80/M-02138.
2.7.2. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom podanym
w punkcie 2.6.3.
2.7.3. Powierzchnie elementów należy pokryć farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.
Ościeżnice kotwić do ścian i nadproży na dyble Ø 12x80, uszczelnienie pianka poliuretanową
z zastosowaniem folii od zewnątrz paroprzepuszczalnej od wewnątrz paroizolacyjnej.
3. Sprzęt
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt.
4. Transport
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednią normą.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.
5. Wykonanie robót
5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:
- prawidłowość wykonania ościeży,
- możliwość mocowania elementów do ścian,
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania.
5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.
5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków
wstrzeliwanych.
5.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak
aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia
wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej.
5.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys
i odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg SST B.13.00.00.
6. Kontrola jakości
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność
z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować:
- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń
konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych.
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod
i spoziomowania,
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względem

równości,

pionowości

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,
- sprawdzenie działania części ruchomych,
-stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.
Roboty podlegają odbiorowi.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót dla B.12.01.00 jest ilość m 2 elementów zamontowanych wraz
z uszczelnieniem.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Jednostką obmiarową dla B.12.02.00 jest 1 mb lub sztuka.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 10 „Wymagania ogólne”.
9. Podstawa płatności
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu,
zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy związane.
PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania
i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
PN-64/B-03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone.
PN-90/H-04606/01 Aluminium i stopy aluminiowe. Metody badań własności anodowanych powłok
tlenkowych. Badania grubości.
PN-90/H-04606/02 Aluminium i stopy aluminiowe. Metody badań własności anodowanych powłok
tlenkowych. Badania stopnia uszczelnienia.
PN-90/H-04606/03 Aluminium i stopy aluminiowe. Metody badań własności anodowanych powłok
tlenkowych. Badania odporności na korozję.

1.13. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.13.00.00 ROBOTY MALARSKIE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie
i mające na celu wykonanie następujących robót malarskich:
B.13.01.00 Malowanie elementów stalowych,

czynności

przetargowy

umożliwiające
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B.13.02.00 Malowanie tynków.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i
muł.
2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie
1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń.
2.3. Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego
i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu
naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy
państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4. Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
- wodę – do farb wapiennych,
- terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania
- wydajność – 6–10 m2/dm3,
- max. czas schnięcia – 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajność – 15–16 m2/dm3,
- max. czas schnięcia – 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały
- do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe,
Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały
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do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
-wydajność – 6–10 m2/dm3,
-max. czas schnięcia – 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97
-wydajność – 4,5–5 m2/dm3
-czas schnięcia – 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała
-wydajność – 5–6 m2/dm3,
-max. czas schnięcia – 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
-wydajność – 6–8 m2/dm3
-czas schnięcia – 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3
- czas schnięcia – 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajność – 6–8 m2/dm3
- czas schnięcia – 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajność – 6–10 m2/dm3
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
- lepkość umowna: min. 60
- gęstość: max. 1,6 g/cm3
- zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentów: max. 90 m
- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia
5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz.
Wymagania dla powłok:
- wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,
- grubość – 100-120 m
- przyczepność do podłoża – 1 stopień,
- elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania
od podłoża,
- twardość względna – min. 0,1,
- odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować
uszkodzenia powłoki
- odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie powłoki.
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka
stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2.6. Środki gruntujące
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w
stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.
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2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.
4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252
i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie robót
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C.
w okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni
nie może spaść poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń
sanitarnych),
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
- całkowitym ułożeniu posadzek,
- usunięciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podłoży
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone
z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić,
a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie
z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania
powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie
farby podkładowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką
epoksydową.
5.3. Wykonywania powłok malarskich
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam
i odprysków.
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących
i dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
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5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych
odcieniach.
6. Kontrola jakości
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
- sprawdzenie wyglądu powierzchni,
- sprawdzenie wsiąkliwości,
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
- sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie
wcześniej niż po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo.
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub
całkowicie i wykonać powtórnie.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
w naturze.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 10 „Wymagania ogólne”
9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się
na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze.
10. Przepisy związane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

1.14. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.14.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru izolacji.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

przetargowy

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej
w obiektach objętych przetargiem.
B.14.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
B.14.01.01 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli.
B.14.01.02 Izolacje termiczne i akustyczne.
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 Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania
w budownictwie.
2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy na włóknie.
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do
sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych
i świadectwach ITB.
2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane
w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.
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2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę I/400 na tekturze
o gramaturze 400 g/m2.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
 wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach.
Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy.
Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30
mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy.
 papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
 wymiary papy w rolce
-długość: 20 m ±0,20 m, 40 m ±0,40 m,
60 m ±0,60 m
- szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm
b)Pakowanie, przechowywanie i transport
 Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm
i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm.
 Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi
w ww. normie.
 Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem
i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników.
 Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie.
Odległość między stosami – 80 cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
- temperatura mięknienia – 60–80°C
- temperatura zapłonu – 200°C
- zawartość wody – nie więcej niż 0,5%
- spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy
sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45°
- zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze
sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniający KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24
2.3. Materiały do izolacji termicznych i akustycznych
2.3.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnący. Do ocieplenia stropodachów na płyty betonowe o gęstości
min. 25 kg/m3.
a) Wymagania
 płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych,
 dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:
- dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm
- dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm.
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej
wady 10 cm2.
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 wymiary:
- długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%
- szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm
- grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%.
b) Pakowanie.
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m 3, przy czym wysokość stosu nie
powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę
zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.
c) Przechowywanie
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia.
d) Transport.
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu
drogowego.
2.3.2. Wełna mineralna.
W postaci płyt, filców i mat.
Wymagania:
- wilgotność wełny max. 2% suchej masy,
- płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość.
- ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości,
- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa,
-nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy.
Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie lepikiem asfaltowym
na gorąco.
3. Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
5. Wykonanie robót
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.14.01.00
5.1.1. Przygotowanie podkładu
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań
obciążenia.
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podkładu
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga
warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.
5.1.3. Izolacje papowe
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią
z gruntu powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem
między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni.
b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą
zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach.
c) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający
wymaganiom norm państwowych.
d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm.
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e) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna
być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte
względem siebie.
5.2. Izolacje termiczne i akustyczne B.14.01.02
5.2.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy
układać na styk bez szczelin.
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień.
Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków
winno wynosić minimum 3 cm.
5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane
w czasie wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować
płyty a następnie wykonać drugą warstwę ściany.
5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folią lub papą).
6. Kontrola jakości
6.1. Materiały izolacyjne.
 Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorzędnym dokumentem.
 Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
 Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
państwowej.
 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 10 „Wymagania ogólne”.
9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- dostarczenie materiałów,
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
- zagruntowanie podłoża
- wykonanie izolacji wraz z ochroną,
- uporządkowanie stanowiska pracy.
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10. Przepisy związane
PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998
PN-B-27617:1997
PN-B-20130:1999/Az1:2001
PN-75/B-30175.
PN-EN 622-1:2000
PN-EN 622-2:2000
PN-EN 622-3:2000
PN-EN 622-4:2000
PN-EN 622-5:2000

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Płyty styropianowe.
Kit asfaltowy uszczelniający.
Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogólne.
Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt twardych.
Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt półtwardych.
Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt porowatych.
Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt formowanych na sucho.

1.15. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.15.00.00 BEZSPOINOWE OCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej
specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót - wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) ścian budynków
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

przetargowy

1.3. Zakres robót objętych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych
systemów ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian
(przegród) budynku remontowanego, w ramach robót termomodemizacyjnych.
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w
zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania
bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw
wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się,
minimum, z następujących składników:
-zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,
- materiału do izolacji cieplnej,
- warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,
- warstwy wykończeniowej systemu.
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża.
Systemy BSO można składa się z:
- izolacji termicznej - styropian,
- mocowania - klejenie/mocowanie mechaniczne,
- warstwy wykończeniowej - tynk cienkowarstwowy silikonowy,
- stopień rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniające,
Podłoże - powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb.
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Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoże lub na warstwę zbrojoną, celem regulacji
(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.
Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik
BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane
parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża.
Łączniki mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża,
na przykład kołki rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona - określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni
materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na
właściwości mechaniczne systemu.
Siatki z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien
szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów.
Zbrojenie - określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej
wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są siatki z włókien szklanych.
Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny, tworzący jego wierzchnią warstwę.
Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed
oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę.
Systemowe elementy uzupełniające - listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -służą do zapewnienia
funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.6. Dokumentacja robót ociepleniowych
Dokumentację robót ociepleniowych stanowią:
-projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami),
-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót sporządzone zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami),
-dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. Zmianami),
-dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub
zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów,
-protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami
z badań kontrolnych,
-dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z późniejszymi zmianami).
Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej
i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót ociepleniowych,
opracowanych dla przedmiotu zamówienia.
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Część rysunkowa dokumentacji zawiera między innymi:
-widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i profili dekoracyjnych, linii
zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej złożonych - rozwinięcia
poszczególnych elewacji,
-rzut kondygnacji i przekroje poprzeczne budynku,
-rzut dachu, zawierający rozmieszczenie rur spustowych,
- rysunki detali architektonicznych - szczegółów połączeń ocieplenia powierzchni ścian ze stolarką,
podokiennikami, okapem dachu, płytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami
elewacyjnymi.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:
- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną
normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami
podstawowymi, albo
-deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo
-oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań dla
poszczególnych bezspoinowych systemów ociepleń. Należy je uwzględnić przy przygotowywaniu
szczegółowej specyfikacji technicznej.
2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór
szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed
klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem
warstwy wykończeniowej.
2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony
włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od
rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności
wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm.
2.2.3. Płyty termoizolacyjne:
-płyty ze styropianu (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) mają zastosowanie jako izolacja
termiczna BSO i mocowane są - metodą klejenia i za pomocą łączników mechanicznych. Płyty
mają krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność połączeń.
2.2.4. Łączniki mechaniczne:
-kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub
z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krążki termoizolacyjne,
zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych,
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2.2.5. Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowokopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt
izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie
warstwę zbrojoną.
2.2.6. Siatka zbrojąca - siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)
o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą.
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie
-masy silikonowe - oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami
elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni - jak w przypadku tynków krzemianowych.
2.2.8. Farby - farby elewacyjne
krzemianowe (silikatowe), stosowane systemowo lub
uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.
2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):
-profile cokołowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego
ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków
rozporowych,
-narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej
i aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi
(narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,
-listwy krawędziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków
BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami),
-profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,
-taśmy uszczelniające - rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi
i innymi detalami elewacyjnymi,
-pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji
termicznej,
-siatka pancerna - siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m 2), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu
mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu),
-siatka do detali - siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m 2) do
kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile),
-profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwą
zbrojoną i malowane,
-podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO.
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy.
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich
Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane
w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).
2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące
warunki:
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-są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegółowej),
-są właściwie oznakowane i opakowane,
-spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
-producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach
i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:
-środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie zamkniętych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,
-materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
-izolacja termiczna - płyty ze styropianu 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 – wymagania dotyczące sprzętu maszyn i narzędzi
3.1. Sprzęt do wykonywania BSO
3.1.1. Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych,
3.1.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych,
3.1.3. Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy,
opakowania typu „big bag") do materiałów suchych i o konsystencji past,
3.1.4. 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,
3.1.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi -szlifierki
ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt
(boniowanie),
3.1.6. Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania
otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych),
3.1.7. Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do
modelowania powierzchni,
3.1.8. Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp.
4. Transport materiałów
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów
materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami
eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego.
Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.
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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. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:
-wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak
i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych
w sposób nie powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków
termicznych,
-przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,
-wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy
i ubytki,
-wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu
(ewentualnie
wymiany)
stolarki
okiennej
i
drzwiowej
zewnętrznej,
przejść
i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,
-wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki
wewnętrzne i jastrychy,
-wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.
5.2.Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości,
wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.
Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub
występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie
powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za
pomocą rylca.
Próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla
lub spryskiwacza.
Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny
i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża
(konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone
są one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W
specyfikacji technicznej szczegółowej należy odwołać się do norm dotyczących rodzaju podłoża
występującego na docieplanym obiekcie).
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników,
miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie.
Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni łoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży
istniejących - zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku
wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „puli off", przy
zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania
przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego.
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Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian wykonanych w technologii
wielkopłytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega
wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej,
5.3. 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
-usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą),
-usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia,
-w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków
i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami,
metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju
i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza,
-wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu,
-wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone
antykorozyjnie.
5.4.Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25°C, brak
opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów
atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany
materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza
i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego
systemu docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej.
5.4.1. Gruntowanie podłoża
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek
gruntujący na całą jego powierzchnię.
5.4.2. Montaż płyt izolacji termicznej
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi
i zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym
w skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO -zakończeń
lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji
termicznej.
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża,
w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacą
ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty
zaprawą.
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu
wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji
termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub w przypadku styropianu - pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt
izolacji termicznej
zeszlifować
do uzyskania
równej powierzchni.
Zgodnie
z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy
wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami
rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju
podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po
nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie.
5.4.3. Wykonanie detali elewacji
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W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeża, krawędzie narożników budynku
i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt
izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.
5.4.4. 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.
5.4.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.
5.4.6. Montaż elementów dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.
5.4.7. Warstwa wykończeniowa - tynkowanie i malowanie
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie wcześniej,
niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań
systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce,
zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją
techniczną szczegółową (w SST należy te wymagania opisać). Sposób wykonania tynku zależny
jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku
pomalować wybranym rodzajem farby -zależnie od wymagań projektu, systemu, warunków
środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach południowych i
zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego
poniżej 30.
6. Kontrola 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 (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.
6.1.2. Ocena podłoża
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej ST.
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
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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 (w przypadku systemowego wymagania),
6.2.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:
- tynku - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury,
- malowania - pod względem jednolitości i koloru.
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 (szczegółową) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
-jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
-prawidłowości przygotowania podłoża,
- prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie
dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają,
że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych,
a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST.
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.
6.3.2. Opis badań odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych
z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia,
normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a także „Wytyczne wykonawstwa,
oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów
ocieplania ścian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r.
M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" dla
tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy
stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy
odbiorze".
Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się
w następujących granicach:

Kat.
tynku

III
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Odchylenie
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku
powierzchni tynku
od płaszczyzny
pionowego
poziomego
i odchylenie
krawędzi
od linii prostej
nie większe niż 3
mm i w liczbie nie
większej niż 3 na
całej długości
łaty kontrolnej 2 m

nie większe niż 2 mm na
1 m i ogółem nie więcej
niż 4 mm w pom. do 3,5
m wysokości oraz nie
więcej niż 6 mm w pom.h
powyżej 3,5 m wysokości

Odchylenie
przecinających
się płaszczyzn
od kąta
przewidzianego
w dokumentacji

nie większe niż 3 mm nie większe niż 3
na 1 m i ogółem nie mm na 1 m
więcej niż 6 mm na
całej pow. między
przegrodami pion.
(ściany, belki itp.)

Obowiązują także wymagania:
-odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie
powinny być większe niż 7 mm,
-dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być
większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna
posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni
lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym.
7. Obmiar robót
7.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
7.1.1.Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn
długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu
(dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej.
7.1.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od
1 m2, doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w
metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi
i szerokości, wraz z grubością ocieplenia.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 10 „Wymagania ogólne”.
9. Podstawa rozliczania robót i płatności
Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów
częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość
tych robót obliczona na podstawie:
-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót
zaakceptowanych przez zamawiającego lub
-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe
uwzględniają:
-przygotowanie stanowiska roboczego,
-dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,
ocenę i przygotowanie podłoża,
-zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,
-wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów
elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej,
-gruntowanie podłoża,
-przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili mocujących,
wypełnienie ewentualnych nieszczelności,
-szlifowanie powierzchni płyt,
-mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych - zależnie od systemu
i projektu robót ociepleniowych,
-ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej,
-wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów,
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-gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent.
elementów dekoracyjnych (profili),
-wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych,
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów
siatki zbrojącej itp.,
-wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem
połączeń w narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem powierzchni,
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem,
malowaniem.
-wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych)-tynki,
okładziny, ewent. malowanie,
-usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczeń,
-uporządkowanie terenu wykonywania prac,
-usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą
i zgodnie z zaleceniami producenta,
-likwidację stanowiska roboczego.
Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty
niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej
płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań, koniecznych do
wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt 9
szczegółowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamówienia (SST).
10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN-EN 13162:2002
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).
PN-EN 13499:2005
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS)
ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z
wełną mineralną. Specyfikacja.
PN-ISO 2848:1998
Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
PN-ISO 1791:1999
Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994
Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.
PN-63/B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280
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Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.
PN-80/B-10021
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026
Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.
PN-68/B-10020
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023
Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania
i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024
Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów
komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania
na
ciepło
do
ogrzewania
budynków
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła.
Metoda obliczania.
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016
z 2003 roku z późniejszymi zmianami).
-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).
-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177
z późn. zmianami).
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 +
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z późn. zmianami).
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie
warunków
technicznych,
jakim
powinny
odpowiadać
budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).
-Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych
zespolonych systemów ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń,
Warszawa 2004 r.
-Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków
Warszawa 2002 r.
-ZUAT 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 15AA04/2003 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.
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-ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.
-ZUAT 15A/.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.
-ZUAT 15A/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. WEĆ212
z 06.09.2002 r.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część
4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe,
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące
w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.
Nr 195, poz. 2011).
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003
r., Nr 120, poz. 1126).
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).
-Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia
przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.

1.16. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.16.00.00. ROBOTY ZEWNĘTRZNE
B.16.01.00. OPASKA PRZY BUDYNKU
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z robotami zewnętrznymi przy budynku.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności
i mające na celu wykonanie zagospodarowania terenu i małej architektury.
B.16.01.00 Opaska przy budynku.

przetargowy

umożliwiające

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
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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.
2. Materiały
2.1. Betony, cementy wg SST B.03.00.00
 C12/15 dla fundamentów pod wiaty, słupki ogrodzenia, ławki, tablice informacyjne
i zalewki,
 cement portlandzki „25” do zapraw.
2.2. Prefabrykaty wg SST B.04.00.00
 kostka betonowa 20×10×8 cm w kolorze szarym,
2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie
Wg SST B.01.00.00
3. Sprzęt
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą mogą być wykonywane ręcznie
lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć
trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty zewnętrzne – dojścia i opaskę wokół budynku należy wykonać po zakończeniu robót
budowlanych.
5.2. Roboty związane z zagospodarowaniem
5.2.1. Zagospodarowanie terenu.
5.2.1.1. Opaska wokół budynku
Bezpośrednio przed ułożeniem nawierzchni wykonać 15 cm podsypkę z piasku gruboziarnistego
z rozścieleniem, zagęszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupełnieniem w czasie ubijania oraz
wyrównaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu.
Nawierzchnię wykonać z kostki betonowej o wymiarach 20×10×8 cm w kolorze szarym.
Kostkę betonową układać z przycięciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni,
sprawdzeniem spadków i równości nawierzchni oraz wypełnieniem spoin przez zamulenie
piaskiem.
6. Kontrola jakości
6.1. Roboty ziemne wg SST B.01.00.00
6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podłoża
- materiał użyty na podkład
- grubość i równomierność warstw podkładu
- sposób i jakość zagęszczenia
- jakość dostarczonych prefabrykatów
-prawidłowość ułożenia i zamulenia piaskiem.
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7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
B.16.01.00 Chodniki – dojścia i opaska – m2 wykonanej nawierzchni.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 10 „Wymagania ogólne”.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem zagospodarowania terenu
wymienione w punkcie 5.0.
10. Przepisy związane.
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-90/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.

1.16. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.16.02.00. BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE
1. Wstęp
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego.
1.2. Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący
przy zlecaniu i realizacji robót drogowych.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego. ujęte w przedmiarze robót.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST "Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST "Wymagania ogólne".
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania
w "Wymagania ogólne".
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i składowania podano

2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
–obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
- żwir lub piasek do wykonania ław,
- cement wg PN-B- 19701 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3.Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja
W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży:
– obrzeże niskie
- On,
–obrzeże wysokie
- Ow
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych
obrzeża dzieli się na:
- gatunek l – G1,
- gatunek 2 - G2.
Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75
cm gat. 1: obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4.Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych podano w tablicy 1.
Tablica 1. Wymiary obrzeży
Rodzaj obrzeża
Wymiary obrzeży, cm
I
b
h
75
6
20
On
100
6
20
75
8
30
Ow
90
8
24
100
8
30
2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2.

r
3
3
3
3
3

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży
Rodzaj wymiaru
Dopuszczalna odchyłka, mM
Gatunek I
Gatunek 2
l
±8
±12
b, h
±3
±3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać
wartości podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Rodzaj wad i uszkodzeń

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm
ograniczaj ących
powierzchnie
Szczerby
górne (ścieralne)

Dopuszczalna wielkość wad
i uszkodzeń
Gatunek 1
2

Gatunek 2
3

niedopuszczalne
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i uszkodze nia
krawędzi
inaroży

ograniczających pozostałe powierzchnie:
liczba, max
długość, mm, max
głębokość, mm, max

2
20
6

2
40
10

2.4.4. Składowanie
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych,
posegregowane według rodzajów i gatunków.
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o
wymiarach co najmniej:
grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża.
2.4.5. Beton i jego składniki
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B25 i B30.
2.5. Materiały na ławę i do zaprawy
żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5],
a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w
SST "Krawężniki betonowe”.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymagania ogólne".
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w "Wymagania ogólne".
4.2. Transport obrzeży betonowych
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami
w czasie transportu.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport pozostałych materiałów podano w SST "Krawężniki betonowe".
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w "Wymagania ogólne".
5.2.Wykonanie koryta
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem
w szerokości dna wykopu, ewentualnie konstrukcji szalunku.
5.3.Podłoże lub podsypka (ława)
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze
żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się
przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.
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5.4.Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym
z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana
piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie
powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowopiaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą, Spoiny muszą być
wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
6. Kontrola jakości
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST "Wymagania ogólne".
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do
akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie
z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1mm, zgodnie z ustaleniami PNB-10021 [4].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy
1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone
w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie
z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
–linii obrzeża w planie, które może wynosić ±2 cm na każde 100m długości obrzeża,
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ±1cm na każde 100 m długości
obrzeża,
–wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie
badanej spoiny na pełną głębokość.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST "Wymagania ogólne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.
8. Odbiór robót
8.1.Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST "Wymagania ogólne".
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, 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 podlegają:
–wykonane koryto,
–wykonana podsypka.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Płaci się za roboty wg umowy zawartej między Inwestorem a Wykonawcą.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie koryta,
- rozścielenie i ubicie podsypki,
–ustawienie obrzeża,
- wypełnienie spoin,
 obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
 wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. Przepisy związane, normy
1. PN-B-06050
Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250

Beton zwykły

3. PN-B-06711

Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw

4. PN-B-10021

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i
mieszanka.

6. PN.B-11113

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

7. PN-B-19701

Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów
i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania o badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów
i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.

1.16. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.16.03.00. CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
1. Wstęp
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są
wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący przy zlecaniu i realizacji robót
drogowych.
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1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej ujęte w przedmiarze robót
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z bonu metodą wibroprasowania.
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą
trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST "Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST "Wymagania ogólne".
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST
"Wymagania ogólne"
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste,
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości _ 80 mm.
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm.
Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
– na długości ± 3 mm,
- na szerokości
± 3 mm,
–na grubości ± 5 mm.
–Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brązowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizyko mechaniczne określone w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Cechy
Lp.
1.

2.
3.

4.

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) średnia z sześciu kostek
b)najmniejsza pojedynczej kostki
Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż
Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250 [2]:
a) pęknięcia próbki
b)strata masy, %, nie więcej niż
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości
próbek me zamrażanych, %, nie więcej niż
Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej niż

Wartość
60
50
5
brak
5
5
20
4
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2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej
niż ,,32,5". Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać
wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo do betonu
Należy stosować kruszywa mineralne.
Uziarnienie kruszywa powinno być odpowiadające wymaganiom PN-B-067 l 2 [3] ustalone w
recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Woda powinna być odmiany ,,1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie
z receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość,
mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na n temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki
powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3
3.2.Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a
kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające.
Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejscu ułożenia. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory
płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST "Wymagania ogólne".
4.2.Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymałości betonu min wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko,
gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można również przewozić samochodami
na paletach transportowych producenta.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST "Wymagania ogólne".
5.2.Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podłużnymi i poprzecznymi zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.0l.01
"Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża". Wskaźnik zagęszczenia koryta nie
powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. Jeżeli dokumentacja
projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej można wykonywać
bezpośrednie na podłożu z gruntu piaszczystego o WP ≥ 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.
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5.3.Podsypka
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PNB-06712 [3].
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się W" granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna być zwilżona wodą zagęszczona i wyprofilowana.
5.4.Warstwa odsączająca
Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsączająca,
to jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi w SST "Warstwy odsączające
i odcinające".
5.5.Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie
dowolnego wzoru – wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej
niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania
nawierzchni chodnika.
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku
poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno
używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść
nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz
oddany do użytkowania.
6. Kontrola jakości robót
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST "Wymagania ogólne".
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych
posiada aprobatę techniczną. Pozostałe wymagania określono w SST "Nawierzchnia z kostki
brukowej betonowej".
6.3.Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża
Sprawdzenie pod łoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową
i odpowiednimi SST. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
- głębokości koryta:
- o szerokości do 3 m: ±1 cm,
- o szerokości powyżej 3 m: ±2 cm,
- szerokości koryta: ± 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych
i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej
SST.
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6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5
niniejszej SST:
–pomierzenie szerokości spoin,
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą, co najmniej raz na każde 150 do
300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie profilu. podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc
pod uwagę punkty
charakterystyczne,. nie rzadziej niż co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą
przekraczać ± 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz
na każde 150 do 3 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą: ±0,3%
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST "Wymagania ogólne".
7.2. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z
brukowej kostki betonowej.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST "Wymagania ogólne".
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały
wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Płaci się za roboty wg umowy zawartej między Inwestorem a Wykonawcą.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
–prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ewentualne wykonanie warstwy odsączającej,
- wykonanie podsypki,
- ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN-B-04111
Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego
PN-B-06250
Beton zwykły
PN-B-06712
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
PN-B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw .
BN-68/8931-01
samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego

1.16. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.16.04.00. KRAWĘŻNIKI BETONOWE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący przy zlecaniu i realizacji robót
drogowych.
1.3.Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z ustawieniem krawężników:
- betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej,
- betonowych na ławie tłuczniowej lub żwirowej,
- betonowych wtopionych na ławie betonowej, żwirowej lub tłuczniowej,
-betonowych wtopionych bez ławy, na podsypce piaskowej lub cementowo - piaskowej. ujęte
w przedmiarze robót
1.4.Określenia podstawowe
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych,
pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST "Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST "Wymagania ogólne".
2. Materiały
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST
"Wymagania ogólne"
2.2.Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
- krawężniki betonowe,
- piasek na podsypkę i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
-materiały do wykonania ławy pod krawężniki.
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2.3.Krawężniki betonowe – klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/0 1 [14].
2.3.1. Typy
W zale żności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.
2.3.2. Rodzaje
W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje krawężników
betonowych:
- prostokątne ścięte - rodzaj "a",
- prostokątne - rodzaj "b".
2.3.3. Odmiany
W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się odmiany:
- krawężnik betonowy jednowarstwowy,
- krawężnik betonowy dwuwarstwowy.
2.3.4. Gatunki
W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na:
- gatunek 1 – G1,
- gatunek 2 - G2.
Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (D), prostokątnego (b), jednowarstwowego
(1) o wymiarach 12 x 15 x 100 m, gat. 1; Ub-1112/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].
2.4.Krawężniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary
Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2.
Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych
Wymiary krawężników, cm
Typ
Rodzaj
krawężnika krawężnika
l
b
h
c
d
U
a
100
30
20
min. 3
min. 12
15
max. 7
max.15
15
20
D
b
100
12
25
10
25
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych
Dopuszczalna odchyłka, mm
Rodzaj wymiaru
Gatunek l
l
±8
b, h

±3

r
1,0
1,0

Gatunek 2
±12
±3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu,
o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/677503/0l [14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych
Rodzaj wad i uszkodzeń
Dopuszczalna wielkość wad
i uszkodzeń
Gatunek 1
Gatunek 2
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm
2
3
Szczerby i uszkodzenia
krawędzi i naroży

Ograniczających powierzchnie
górne (ścieralne), mm
ograniczających pozostałe
powierzchnie:
- liczba max
- długość, mm, max

2
20

2
40

- głębokość, mm, max

6

10

niedopuszczalne

2.4.3. Składowanie
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane
według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych
o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość
krawężnika.
2.4.4. Beton i jego składniki
2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników
Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W
przypadku krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników powinna być
wykonana z betonu klasy B 30. Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować
się:
- nasiąkliwością, poniżej 4%,
- ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku l: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
- mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2].
2.4.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż ,,32,5"
wg PN-B-19701 [10]. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/673 1-08 [12J.
2.4.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom P"N-B-06712 [5].
Kruszywo
należy
przechowywać
w
warunkach
zabezpieczających
je
przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.
2.4.4.4. Woda
Woda powinna być odmiany ,,1" i odpowiadać wymaganiom PNB-32250 [11].
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5],
a do zaprawy cementowo- piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niż ,,32,5", odpowiadający wymaganiom PN-B-I9701 [10]. Woda powinna być
odmiany ,,1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materiały na ławy
Do wykonania ław pod krawężniki najeży stosować, dla:
a) ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny
odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4,
b) ławy żwirowej - żwir odpowiadający wymaganiom P"N-B-11111 [7],
c) ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-1 1112 [8].
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2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać
wymaganiom BN-74/677I-04 [13] lub aprobaty technicznej.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST "Wymagania ogólne".
3.2. Sprzęt
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
-wibratorów płytowych,
- ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST "Wymagania ogólne".
4.2. Transport krawężników
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej
z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem
się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka
transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.
4.3.Transport pozostałych materiałów
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa
powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.
5. Wykonanie robót
5.1.Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST "Wymagania ogólne".
5.2.Wykonanie koryta pod ławy
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PNB-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości
dna wykopu ewentualnie konstrukcji szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97
według normalnej metody Proctora.
5.3.Wykonanie ław
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1. Ława żwirowa
Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta
żwirem i zagęszczenie go polewając wodą. Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy wykonywać
dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy.
5.3.2. Ława tłuczniowa
Ławy należy wykonywać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem.
Tłuczeń należy starannie ubić polewając wodą. Górną powierzchnię ławy tłuczniowej należy
wyrównać klińcem i ostatecznie zagęścić.
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Przy grubości warstwy tłucznia w ławie wynoszącej powyżej 10 cm należy ławę wykonać
dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy.
5.3.3. Ława betonowa
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich
należy stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton
rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami.
Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy
stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.
5.4.Ustawienie krawężników betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od l0 do 12 cm,
a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na "wyrobienie" ścieku) może być zmniejszone do
6 cm lub zwiększone do 16 cm.
.
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika
obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym. Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej.
Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na podsypce
z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu.
5.4.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.
5.4.4. Wypełnianie spoin
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości I cm. Spoiny należy wypełnić żwirem,
piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku I :2. Zalewanie spoin
krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na
ławie betonowej.
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia
przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej
i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną
dylatacyjną ławy.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST "Wymagania ogólne".
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
6.2.1. Badania krawężników
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych
do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi do
akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PNB-10021[6].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do I mm przy
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy l i 2.
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1mm.
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6.2.2. Badania pozostałych materiałów
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów
w pkt 2.
6.3.Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi±2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne
z pktem 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą.
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ±1cm na każde 100 m ławy.
b)Wymiary ław.
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy.
Tolerancje wymiarów wynoszą:
- dla wysokości ±10% wysokości projektowanej,
-dla szerokości ±10% szerokości projektowanej.
c) Równość górnej powierzchni ław.
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde
100m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie
może przekraczać 1 cm.
d)Zagęszczenie ław.
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie
mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia
poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy.
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać: t 2 cm na
każde 100 m wykonanej ławy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi:
1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej,
które wynosi 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na
każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią
krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,
dokładność wypełnienia spoin bada się co la metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na
pełną głębokość.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST "Wymagania ogólne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego.
8. Odbiór robót
8.1.Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST "Wymagania ogólne".
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, 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 podlegają:
- wykonanie koryta pod ławę,
- wykonanie ławy,
- wykonanie podsypki.
9. Podstawa płatności
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Płaci się za roboty wg umowy zawartej między Inwestorem a Wykonawcą.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
-wykonanie koryta pod ławę,
-ewentualne wykonanie szalunku,
-wykonanie ławy,
-wykonanie podsypki,
-ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
-wypełnienie spoin krawężników zaprawą,
-ewentualne zalanie spoin masą zalewową,
-zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,
-przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej
10. Przepisy związane
10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych żwir
i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
12. BN-88/673 1-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/677 1-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
17.Inne dokumenty
18.
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979
i 1982 r.131
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1.16. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.16.05.00. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument obowiązujący przy zlecaniu
i realizacji robót drogowych.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni:
- dróg i ulic lokalnego znaczenia,
- parkingów, placów, wjazdów do bram i garaży,
- chodników, placów zabaw, ścieżek ogrodowych i rowerowych.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą
trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST "Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST "Wymagania ogólne".
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST
"Wymagania ogólne"
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste,
wklęśnięcia nie powinny przekraczać:
- 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm,
-3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm.
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości:
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
- na długości ± 3 mm,
-na szerokości ±3 mm,
-na grubości ±5 mm.
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Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy
i brązowy.
2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60
MPa.
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50
MPa (w ocenie statystycznej z najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2]
i wynosić nie więcej niż 5%.
2.2.6. Odporność na działanie mrozu
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie
z wymaganiami PNB-06250 [2]. Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania
i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli:
- próbka nie wykazuje pęknięć,
-strata masy nie przekracza 5%,
-obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie
jest większe niż 20%.
2.2.7. Ścieralność
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-041Il [1] powinna
wynosić nie więcej niż 4 mm.
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie
niższej niż ,,32,5". Zaleca stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiadać
wymaganiom PNB-1970l [4].
2.3.2. Kruszywo
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
założonych parametr, wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie
z receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość,
mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane
barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne.
3. Sprzęt
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST "Wymagania ogólne".
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować
mechaniczne urządzenia układające.
Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia
z palety warstwy kostek na miejsce i ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek,
można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
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Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu ólne wymagania dotyczące transportu podano
w SST "Wymagania ogólne".
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie
pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST "Wymagania ogólne".
5.2. Podłoże
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35 [7].
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej
przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można
wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie.
Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi
w SST D-04.0 1.0 I "Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża".
5.3.Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Podbudowę, w zależności od przeznaczenia,
obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może stanowić:
- grunt ulepszony pospółką odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
-kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,
- podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, lub inny rodzaj podbudowy określonej
w dokumentacji projektowej.
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju pdbudowy.
5.4.Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne
betonowe wg BN-80/677503/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową
lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
5.5.Podsypka
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna być zwilżona woda_ zagęszczona i wyprofilowana.
5.6.Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie
dowolnego wzoru – wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.
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Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania
nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku
poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia
z wypełnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.
6. Kontrola jakości robót
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST "Wymagania ogólne".
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2 niniejszej SST.
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących
badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać
6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m 2 powierzchni kostek ułożonych
w nawierzchni).
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inspektorowi do akceptacji.
6.3.Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją
projektową i odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych
i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej
SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek wykonania
z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:
- pomierzenie szerokości spoin,
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
-sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
-sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4.Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni brukowych polega na stwierdzeniu zgodności
6.4.1. Nierówności podłużne
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04
[8] nie powinny przekraczać 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową
z tolerancją: 0,5%.
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6.4.3. Niweleta nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać ±1 cm.
6.4.4. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.4.5. Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać: 1,0 cm.
6.5.Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych
w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie
rzadziej niż 2 razy na 100 m nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor.
7. Obmiar robót
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST "Wymagania ogólne".
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.
8. Odbiór robót
8.1.Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST "Wymagania ogólne".
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały
wyniki pozytywne.
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- przygotowanie podłoża,
-ewentualnie wykonanie podbudowy,
-wykonanie podsypki,
-ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki.
9. Podstawa płatności
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Płaci się za roboty wg umowy zawartej między Inwestorem a Wykonawcą.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-oznakowanie robót,
-przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),
-dostarczenie materiałów,
-wykonanie podsypki,
-ułożenie i ubicie kostki,
-wypełnienie spoin,
-przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. Przepisy związane
Normy:
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykły
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
PN-B-19701 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
PN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

B.16.06.00. ZIELEŃ
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót ogrodniczych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty:
-wykonanie humusowania
-wykonanie trawników, obsianie trawą skarp w fosach wokół budynku,
-wykonanie nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych,
-wykonanie elementów małej architektury,
-Inne elementy nie wymienione wyżej a znajdujące się w projekcie.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektów, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonanie prac ogrodniczych
winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu
robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w
„Wymagania ogólne” - pkt. 2.

części

2.2. Wymagania dotyczące materiałów
Do wykonania prac związanych z uprawą ziemi należy zastosować następujące materiały:
- humus,
- nasiona trawy
- nawozy mineralne
- sadzonki drzew i krzewów ozdobnych,
- woda
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Trawnik
Materiałami niezbędnymi do wykonania trawnika są: mieszanka traw oraz nawozy mineralne. Do
wykonania trawnika powinny być stosowane jedynie gotowe mieszanki traw w zależności od
warunków lokalnych. Gotowe mieszanki traw powinny mieć oznaczony skład procentowy, klasę,
nr normy wg której zostały wyprodukowane, zdolność kiełkowania.
Nawozy mineralne powinny być fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym składem
chemicznym (zawartość azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentową zawartość składników.
Nawóz powinien być zabezpieczony przeciw wysypywaniu się i zbrylaniu.
Sadzonki drzew i krzewów ozdobnych
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, właściwie
oznaczone tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa polska
i łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. Sadzonki drzew i krzewów powinny być
prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany. Na
roślinach nie może być widocznych oznak chorobowych, śladów żerowania szkodników,
uszkodzeń mechanicznych itp.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” - pkt. 3.
3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca przystępujący do wykonania prac ogrodniczych, powinien wykazać się możliwością
korzystania z narzędzi ogrodniczych zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne - pkt.4.
4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu
Nasiona traw i sadzonki krzewów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” - pkt. 5.
5.2. Szczególne zasady wykonania robót
Zakres wykonywanych robót przy wykonywaniu prac ogrodniczych dotyczy:
- wytyczenia powierzchni przeznaczonej do wysiania nasion trawy i sadzeniu krzewów,
- rozplantowanie humusu
- wykopanie dołków pod sadzonki krzewów
- wysianie nasion trawy,
- zasypanie dołków i ubicie humusu

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” - pkt. 6.
6.2. Szczególne zasady kontroli jakości
Kontrola jakości robót prowadzona być powinna przez oględziny.
Zakres kontroli powinien obejmować sprawdzenie:
- zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” - pkt. 7.
7.2. Szczególne zasady obmiaru
Podstawą płatności jest ilość m2 wysianej trawy, a w przypadku krzewów sztuki. Wielkości
obmiarowe wskazanych robót ustala się na podstawie dokumentacji projektowej uwzględnieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” - pkt. 8.
8.2. Szczególne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” - pkt.9.
9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności
Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. Cena
wykonania robót grodniczych obejmuje:
- roboty pomiarowe,
- oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,
- przygotowanie i montaż oraz demontaż zabezpieczeń,
- dostarczenie oraz wbudowanie materiałów,
- utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu w należytym stanie,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Uwzględniono następujące przepisy: - normy:
PN-R-67020:1987 Materiał szkółkarski -- Krzewy róż. PN-R-67022:1987 Materiał szkółkarski Ozdobne drzewa i krzewy iglaste PN-B-67023:1987 Materiał szkółkarski - Ozdobne drzewa
i krzewy liściaste.

1.17. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.17.00.00 OBUDOWA DACHU Z PŁYT WARSTWOWYCH
1.Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi
ponad dach budynku tzn.:
- Dach z płyt warstwowych gr. 16 cm z rdzeniem ze styropianu w kolorze piaskowym RAL 1015
- Obróbki blacharskie kominów, okapów, murków attyk i wiatrownic z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej grubości 0,55 mm.
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-Rynny i rury spustowe - z blachy powlekanej.
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 Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć między innymi:
- 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.
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do
powszechnego stosowania
2.1. Płyty warstwowe dachowe gr. 12 cm z rdzeniem poliuretanowym.
Płyty warstwowe to dwie lub trzy warstwy materiału połączone w jedną całość. Warstwy
zewnętrzne tworzy blacha 0.5 lub 0.55 mm obustronnie ocynkowana i pokryta powłoką organiczną
z poliestru lub plastizolu. Warstwę wewnętrzną stanowi rdzeń wykonany z poliuretanu.
2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN73/H-92122. Grubość blachy 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.
2.3. Łączniki.
Łączniki główne
Wszystkie łączniki główne wykonane są z austenitycznej stali nierdzewnej, mają podwójny gwint,
podkładkę ze stali nierdzewnej o średnicy 19 mm oraz spłaszczony łeb dopasowany kolorem do
koloru okładziny płyty.
Wszystkie łączniki są wwiercane pomiędzy fałdami okładziny. Do przymocowania płyty do
konstrukcji wsporczej należy zastosować minimum 3 łączniki rozmieszczone równomiernie na
szerokości płyty.
Aby spełnić wymagania normowe, może być konieczne zastosowanie dodatkowych łączników
w miejscach występowania dużego ssania wiatru.
Łączniki dodatkowe
Obróbki blacharskie należy mocować maksymalnie co 450 mm blachowkrętami wykonanymi
ze stali austenitycznej, z podkładką wykonaną ze stali nierdzewnej o średnicy 14 mm oraz
spłaszczonym łbem dopasowanym kolorem do koloru okładziny płyty.
2.4. Składowanie płyt warstwowych
Pakowanie, dostawa, rozładunek, składowanie na placu budowy
Pakowanie płyt
Wszystkie izolacyjne płyty warstwowe są fabrycznie pakowane i odpowiednio zabezpieczane, co
gwarantuje dostawę płyt bez żadnych uszkodzeń na plac budowy. Sposób pakowania płyt zależy od
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ich rodzaju i kształtu. Wszystkie rodzaje płyt warstwowych są pakowane w pozycji poziomej. Płyty
w pakiecie układane są jedna na drugiej. Po obu stronach pakietu oraz na jego końcach montowane
są zabezpieczenia chroniące płyty przed uszkodzeniem. Aby płyty podczas transportu nie uległy
zabrudzeniu cały pakiet z płytami jest owinięty folią polietylenową. Liczba płyt w pakiecie zależy
od ich grubości oraz wymagań klienta. Najczęściej maksymalna wysokość każdego pakietu
z płytami wynosi około 1 100 mm. Każdy pakiet z płytami ma ulotkę informacyjną zawierającą
dane dotyczące odbiorcy dostawy oraz zawartości pakietu.
Dostawa i rozładunek
Najczęściej płyty warstwowe dostarczane są na plac budowy transportem samochodowym.
Liczba pakietów w dostawie zależy od rozmiarów płyt i pakietu. Pakiety z płytami są oddzielone od
siebie drewnianymi przekładkami, które tworzą odstępy pomiędzy pakietami. Odstępy umożliwiają
podniesienie pakietów przy użyciu podnośnika widłowego lub zawiesia z pasów tekstylnych.
Do obowiązków odbiorcy dostawy należy zorganizowanie maszyn, sprzętu oraz siły roboczej
niezbędnej do rozładunku, a także przeprowadzenie rozładunku. Do rozładunku stosowany jest
najczęściej, w zależności od długości i ciężaru płyt, żuraw budowlany (z zawiesiem belkowym lub
bez) lub podnośnik widłowy. Pakiety z płytami o długości do 6 m, rozładowywane przy użyciu
żurawia budowlanego, muszą być podnoszone przy użyciu zawiesi z pasów tekstylnych. Pomiędzy
zawiesiem z pasów tekstylnych a pakietem z płytami należy umieścić drewniane przekładki
zachodzące co najmniej po 5 cm na boki pakietu.
Przy podnoszeniu żurawiem budowlanym pakietów z płytami o długości ponad 6 m, należy
zastosować zawiesie belkowe wraz z pasami tekstylnymi. Pasy tekstylne mogą stykać się
z pakietem jedynie poprzez przekładki.
Pakiety z płytami nie mogą być składowane jeden na drugim przez dłuższy okres czasu.
Składowanie na placu budowy
Przed zamontowaniem płyt często zachodzi konieczność składowania pakietów z płytami na placu
budowy przez pewnie okres czasu. Aby nie dopuścić do uszkodzenia płyt podczas składowania
należy przestrzegać następujących zaleceń:
- Pakiety z płytami układać na drewnianych przekładkach z nieznacznym spadkiem w kierunku
podłużnym, tak aby woda deszczowa, która dostanie się pomiędzy pakiety, mogła łatwo i szybko
spłynąć. Przekładki należy rozmieścić w rozstawie co 1,5 m. W przypadku składowania pakietów
w stosach przekładki dystansowe pomiędzy pakietami powinny być umieszczone dokładnie jedna
nad drugą.
- Jeżeli pakietów z płytami nie można składować wewnątrz budynku, należy zabezpieczyć je
wodoszczelnym materiałem (płótnem/brezentem), który zapewni szybki odpływ wody oraz nie
dopuści do tworzenia się kałuż wody na górze pakietów. Materiał wodoszczelny powinien również
umożliwić naturalną wentylację powietrza pomiędzy pakietami.
- Nie wolno chodzić po pakietach z płytami.
3. Sprzęt
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia.
4. Transport
4.1. Płyty warstwowe
Pakiety z płytami o długości do 6 m można podnosić przy użyciu podnośnika widłowego lub
żurawia budowlanego z zawiesiem z pasów tekstylnych. Należy zachować szczególną ostrożność
aby widły podnośnika widłowego nie uszkodziły dolnej płyty w pakiecie. W przypadku
zastosowania zawiesi z pasów tekstylnych należy zabezpieczyć krawędzie płyt przed miejscowymi
uszkodzeniami. Pakiety z płytami o długości ponad 6 m należy podnosić przy użyciu żurawia
budowlanego z zawiesiem belkowym z pasami tekstylnymi w maksymalnym rozstawie 3 m.
Płyty z pakietu należy zawsze podnosić pojedynczo bez ocierania płytą o płytę.
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Płyty dachowe o długości do 15 m oraz płyty ścienne o długości do 8 m są najczęściej układane
w miejscu montażu ręcznie przez montażystów. Do dłuższych płyt stosuje się żuraw budowlany,
wyciąg, podnośnik lub inny sprzęt do podnoszenia i układania.
Poszczególne płyty należy zawsze podnosić bardzo ostrożnie aby zapobiec ich uszkodzeniu.
Niektóre płyty i ścienne nie powinny być podnoszone za złącza boczne lub końcowe. Należy
zapobiegać ślizganiu się płyt po drugiej, szczególnie na krawędziach.
Montażyści, podczas montażu, powinni zawsze nosić rękawice ochronne aby zapobiec
skaleczeniom oraz zadrapaniom oraz buty z gumową podeszwą aby uniknąć uszkodzenia powłoki
ochronnej płyt warstwowych (patrz bhp).
Folia ochronna
Folia ochronna na pakietach z płytami służy jako tymczasowa ochrona płyt przed uszkodzeniami
podczas transportu, podnoszenia i składowania. Folię należy usunąć z płyt najpóźniej do 4 tygodni
od momentu ich zamontowania lecz nie później niż 10 tygodni od momentu dostarczenia płyt na
plac budowy.
Przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów
obowiązujących w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów
ruchu drogowego.
5. Wykonanie robót
5.1. Montaż na placu budowy płyt warstwowych
Transport na placu budowy
Pakiety z płytami o długości do 6 m można podnosić przy użyciu podnośnika widłowego lub
żurawia budowlanego z zawiesiem z pasów tekstylnych. Należy zachować szczególną ostrożność
aby widły podnośnika widłowego nie uszkodziły dolnej płyty w pakiecie. W przypadku
zastosowania zawiesi z pasów tekstylnych należy zabezpieczyć krawędzie płyt przed miejscowymi
uszkodzeniami.
Pakiety z płytami o długości ponad 6 m należy podnosić przy użyciu żurawia budowlanego
z zawiesiem belkowym z pasami tekstylnymi w maksymalnym rozstawie 3 m.
Płyty z pakietu należy zawsze podnosić pojedynczo bez ocierania płytą o płytę.
Płyty dachowe o długości do 15 m są najczęściej układane w miejscu montażu ręcznie przez
montażystów. Do dłuższych płyt stosuje się żuraw budowlany, wyciąg, podnośnik lub inny sprzęt
do podnoszenia i układania.
Poszczególne płyty należy zawsze podnosić bardzo ostrożnie aby zapobiec ich uszkodzeniu.
Niektóre płyty dachowe nie powinny być podnoszone za złącza boczne lub końcowe. Należy
zapobiegać ślizganiu się płyt jedna po drugiej, szczególnie na krawędziach.
Montażyści, podczas montażu, powinni zawsze nosić rękawice ochronne aby zapobiec
skaleczeniom oraz zadrapaniom oraz buty z gumową podeszwą aby uniknąć uszkodzenia powłoki
ochronnej płyt warstwowych (patrz instrukcje bhp).
Montaż na placu budowy
Aby zapewnić przebieg robót montażowych zgodny z przepisami BHP, dla każdego budynku
należy dokładnie zaplanować montaż lekkiej obudowy dachu. Najczęściej firma montażowa
opracowuje, dla swojego klienta, instrukcję montażu lekkiej obudowy, która wskazuje inspektora
ds. bhp, zawiera wykaz wyposażenia/sprzętu (szczególnie wyposażenia/sprzętu bhp) używanego na
każdym etapie robót montażowych oraz ustala technologiczną kolejność robót montażowych.
Sposób montażu płyt dachowych i ściennych- zasady ogólne:
- Sprawdzić czy płatwie dachowe/rygle ścienne zostały zamontowane w jednej płaszczyźnie gwarantuje to prawidłowy montaż płyt warstwowych.
- Montaż lekkiej obudowy rozpocząć od krawędzi dachu. Sprawdzić czy pierwsza płyta jest ułożona
w poziomie, sprawdzić krawędzie złączy płyt, a następnie przymocować płytę łącznikami zgodnie
z instrukcją montażu. Zaleca się układać płyty w taki sposób aby szczeliny złącz bocznych nie
znajdowały się od kierunku najczęściej wiejących wiatrów.
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- Zamocować płytę do konstrukcji wsporczej budynku przy użyciu zalecanej liczby i rodzajów
łączników rozmieszczonych we właściwych miejscach. Liczba łączników zależy od obciążenia od
ssania wiatru. Łączniki należy przykręcać w kierunku układania płyt.
- Łączniki należy przykręcać na odpowiednią głębokość tak aby uszczelki były poprawnie
dociśnięte do płyty. Opiłki powstałe w wyniku wwiercenia łącznika muszą być usunięte z płyty aby
zapobiec uszkodzeniom powłoki ochronnej.
- Przed przymocowywaniem uszczelek w złączach bocznych i końcowych płyt należy sprawdzić
czy powierzchnia jest czysta i sucha. Taśmę uszczelniającą nakładać na powierzchnię płyty przed
usunięciem papieru znajdującego się pod spodem. Taśmę należy ciąć (a nie przedzierać) na końcu
złącza.
- Jeżeli zachodzi konieczność docięcia płyt na placu budowy do cięcia należy stosować jedynie piły
poruszające się ruchem postępowo-zwrotnym z ostrzami (np. wyrzynarki, itp.). Nie wolno używać
pilarek kątowych. Po ucięciu płyty należy usunąć z powierzchni płyty metalowe opiłki oraz
zadziory powstałe na uciętych krawędziach płyt. Podczas cięcia i wiercenia otworów w płycie
warstwowej należy zawsze mieć założone na oczy okulary ochronne.
Zastosowanie do montażu łączników przeznaczonych do tego celu specjalistycznych narzędzi
zapewni poprawną pracę zamocowanych łączników.
Łączniki z podkładkami uszczelniającymi muszą być wkręcane w taki sposób aby podkładka
uszczelniająca była dociskana równomiernie do okładziny. Powstaje wtedy połączenie odporne na
działanie czynników atmosferycznych. Wkrętarka akumulatorowa musi być wyposażona w nasadkę
z regulowanym czujnikiem głębokości wkręcania. Czujnik powoduje odłączanie sprzęgła we
wkrętarce, gdy łącznik zostanie wkręcony na odpowiednią głębokość.
Zalecenia dotyczące montażu
Niezmiernie ważne jest aby wszystkie łączniki samowiercące były wkręcane za pomocą zalecanej
wkrętarki akumulatorowej wyposażonej we właściwe akcesoria, dobrane w zależności od łącznika
oraz wierconego elementu.
5.2. Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obróbki blacharskie z blachy 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.
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.
5.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu.
6.Kontrola jakości
Przed przystąpieniem do robót pokrywczych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) łacenia dachu .
6.1. Badania materiałów
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.
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6.2.Badania w czasie robót
Badania w czasie robót pokrywczych polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania
z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji
producenta systemu pokrywczego.
6.3.Badania w czasie odbioru robót
Zakres i warunki wykonywania badań
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie
wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych, w szczególności w zakresie:
- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podkładu,
- prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu.
Opis badań
- Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia
- Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów
- Sprawdzenie szczelności pokrycia.
Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca
poddać przez 10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od
kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy
oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia.
- Sprawdzenie zabezpieczenia pokrycia na okapach.
- Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów.
7.Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:
- m2 pokrytej powierzchni,
- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8.Odbiór robót
8.1. Odbiór podłoża
Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,
- Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania, łacenia) należy przeprowadzać za
pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit
między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.
8.2. Odbiór robót pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest
niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
-podłoża (deskowania i łat),
- jakości zastosowanych materiałów,
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
108

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
- badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
-dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych
warstw lub fragmentów pokrycia,
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
- Sprawdzenie prawidłowości połączen poziomych i pionowych.
- Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów
itp.
- Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
- Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.
9.Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 pokrycia (obudowy dachu z płyt).
Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podłożu,
- zalutowanie połączeń,
- uporządkowanie stanowiska pracy.
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń,
- uporządkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy związane
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na
gorąco.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.
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-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. 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.
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PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia 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.

1.18. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.18.00.00 WYPOSAŻENIE SALI GIMNASTYCZNEJ
1.0. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru elementów wyposażenia wg projektu technologicznego.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robot objętych SST.
Przedmiotem niniejszego opracowania są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót, poniżej wykazano prace, których dotyczą wymagania, obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające
na celu wykonanie:
B 18.01.01
Montaż wyposażenia sportowego sali gimnastycznej
B 18.01.02
Montaż wyposażenia widowni
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 zgodność z dokumentacją
projektowa SST i poleceniami inżyniera projektu.
2.0. Materiały
2.1. Materiały na elementy ślusarsko-kowalskie
2.1.1.Składowanie materiałów
Składowanie wyrobów na placu budowy na podkładach drewnianych, pod zadaszeniem, osłonięcie
od niekorzystnych czynników atmosferycznych.
2.1.2.Badanie na budowie
Każda partia materiału i wyrobu dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać
akceptację Inspektora Nadzoru
Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:
-jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
-zgodności z projektem i atestami wytwórcy,
-jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnej tolerancji,
-jakości powłok antykorozyjnych.
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń
w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.
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2.2. Wyposażenie sportowe
2.2.1. Koszykówka
Konstrukcja mocująca opuszczana (napęd elektryczny)
Tablica do koszykówki 105 x 180 cm akrylowa grubości 10,0 cm
Obręcz do koszykówki popularna
Siateczka do koszykówki
2.2.2. Siatkówka
Słupki do siatkówki aluminiowe wielofunkcyjne.
Stanowisko sędziowskie
Mechanizm naciągowy z korbą
Siatka popularna
Antenka
2.2.3. Piłka ręczna
Bramki do piłki ręcznej
Siatka popularna do piłki ręcznej
Piłkochwyt do bramek
2.2.4. Tenis ziemny
Słupki do tenisa aluminiowe
Siatka profesjonalna
2.2.5. Przyrządy gimnastyczne
Drabinki gimnastyczne podwójne 1,80 x 3,00 m
Kratownica do montażu drabinek
Drążek gimnastyczny przyścienny
Konstrukcja do zawieszania lin i drabinek sznurowych
Liny gimnastyczne
Drabinka gimnastyczna sznurowa
Skrzynia gimnastyczna
Materace gimnastyczne
Ławeczka gimnastyczna
2.3. Wyposażenie
Tablica wyników ESK 52
Siatka osłonowa na okna
Kurtyna dzieląca wysokości około 5,20 m
Siatka ochronna ścian – piłkochwyty
Trybuny składane o konstrukcji stalowej
Krzesła widowni
3.0 Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska
naturalnego, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności
pomocniczych i związanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy,
załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki,
a także używanego na budowie sprzętu.
4.0 Transport
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska
naturalnego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę.
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5. Wykonanie robót
5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić
-możliwość mocowania elementów do powierzchni betonowych i ścian,
-jakość dostarczonych elementów na budowę,
5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.
5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianie i w podłożu betonowym
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzenie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków
wstrzeliwanych.
Mocowanie elementów stalowych poprzez spawanie.
5.4 Montaż elementów
Montaż elementów wyposażenia wykonywać zgodnie z instrukcją producentów wyrobów.
6.0 Kontrola jakości robót
Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie wymiarów, wykończenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych. Badanie jakości
wbudowania powinno obejmować:
-sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania
-sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania.
Roboty podlegają odbiorowi.
7.0 Obmiar robót
Jednostka obmiarową jest:
[szt.] – zamontowanego urządzenia, wyposażenia
Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów
8.0 Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór
obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności podane w punk. 5 i 6.
9.0 Podstawa płatności
Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót.
Cena obejmuje: przygotowanie podłoża, przygotowanie farby, ustawienie i rozebranie rusztowań,
uporządkowanie pow. po pracach.
10.0 Przepisy związane
PN-80/M-02138
PN-87/B-06200
PN-69/B-10280/Ap1:1999
BN-76/611-38.
PN-C-81901:2002
PN-EN 10025:2002
PN-91/M-69430
PN-75/M-69703
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Tolerancja kształtu i położenia. Wartości.
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Roboty malarskie malowane farbą nawierzchniowo.
Farby
Farby olejne i alkidowe
Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania
Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

19. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.23.00.00. RUSZTOWANIA ZEWNĘTRZNE

Klauzula :
Niniejszą specyfikację wykonania i odbioru robót oparto przykładowo o materiały jednej
z firm produkujących rusztowania zewnętrzne. Dopuszcza się zastosowanie rusztowań
innych firm o tożsamych właściwościach technicznych

1. Wstęp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru rusztowań zewnętrznych.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty:
Montaż punktowych rusztowań rurowych,
Wykonanie osłon z siatki na rusztowaniach,
Czas pracy rusztowań do wykonania robót elewacyjnych.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST.00 Wymagania ogólne - pkt. 1.4
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części Wymagania ogólne - pkt. 2. Wykonanie
rusztowań zewnętrznych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie
w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania.
1.6. Obowiązki Wykonawcy
Ogólne obowiązki Wykonawcy podano w części Wymagania ogólne - pkt. 3.

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w części
Wymagania ogólne - pkt. 4.
Rusztowania zewnętrzne z systemowych rur stalowych powinny mieć dopuszczenie do stosowania
na rynku polskim
2.2. Wymagania dotyczące materiałów
Rusztowania fasadowe przeznaczone są do prowadzenia wszelkich prac budowlanych. Rusztowanie
należą do trzeciej wielkości znamionowej o obciążeniu użytkowym pomostu 2 kPa oraz piątej
wielkości znamionowej o obciążeniu użytkowym pomostu 5 kPa dla rusztowań o szerokości 1,09m.
Konstrukcja rusztowania umożliwia zamontowanie wyciągarek o maksymalnym udźwigu 150 kg.
Różnorodność elementów pozwala na ustawienie rusztowania w różnych wariantach - przy
ścianach o kształtach regularnych, jak i nieregularnych, pełnych jak i niepełnych, a regulowane
stopy umożliwiają jego montaż na każdym podłożu. Rusztowanie zapewnia pełne bezpieczeństwo
osobom pracującym na wszystkich kondygnacjach. Dzięki zastosowaniu konstrukcji ramowej,
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rusztowania są proste w obsłudze, przeznaczone do wielokrotnego montażu bez możliwości
uszkodzeń poszczególnych elementów.
Elementy rusztowania fasadowego:
Podstawka stalowa regulowana
Służy do wyrównania uskoków podłoża
Rygiel poprzeczny
U-profil zakończony dwoma zaciskami mocującymi do stojaków ramy pionowej na dowolnej jej
wysokości
Stężenie ukośne
Rura o średnicy fi 42 mm z zaciskiem obrotowym, służy do usztywnienia rusztowania
Krawężnik poprzeczny
Krawężnik impregnowany, zakończony stalowymi okuciami. Stanowi zabezpieczenie od strony
czołowej rusztowania. Stosowany wyłącznie z poręczą czołową i ramą czołową.
Poręcz pojedyncza
Rura o średnicy fi 38 mm zakończona języczkami do zamocowania w kasetkach z klinem. Służy do
zabezpieczenia zewnętrznej strony pola rusztowania przeciwległych ram.
Poręcz czołowa
Służy do zabezpieczenia powierzchni czołowej pola roboczego. Mocowana jest do ramy
półzłączem poprzez dokręcenie nakrętki.
Śruba z łbem młoteczkowym Stosowana z nakładką kołnierzową
Rama stalowa 0,73 lub 1,09
Stojaki wykonane z rur o średnicy fi 48,3x3,2mm. Górny u-profil ramy gwarantuje szybkie i
bezpieczne zakładanie pomostów. Złącza poręczowe z klinem zapewniają łatwy montaż poręczy
zabezpieczających.
Pomost aluminiowo-sklejkowy przejściowy
Podwieszane drabinki pomostowe zapewniają swobodną komunikację poziomą na kondygnacjach
rusztowania. Konstrukcja nośna i zintegrowana drabina wykonana z aluminium, wypełnienie ze
sklejki wodoodpornej o powierzchni antypoślizgowej.
Osłona siatkowa
Zapewnia bezpieczeństwo pracy na rusztowaniach oraz osobom znajdującym się w jego pobliżu.
Siatka o oczku 60mm, osadzona w ramie, zakładana zamiast i krawężników na ostatnim poziomie
rusztowania oraz używana wyłącznie ze słupkiem osłony siatkowej.
Rama czołowa stalowa
Zapewnia bezpieczeństwo pracy na najwyższej kondygnacji rusztowania od strony czołowej.
Wyposażona jednocześnie w standardowe poręcze czołowe.
Pomost stalowy
Perforowany o powierzchni antypoślizgowej, zakończony uchwytami umożliwiającymi
zamocowanie na u- profilu ram. Pomosty służą za stanowiska robocze, przenoszą ciężar
znajdujących się na nich ludzi, narzędzi, materiałów niezbędnych do wykonywania pracy.
Pomost aluminiowy ze sklejki
Pomost aluminiowo-sklejkowy ze sklejka wodoodporna o powierzchni chropowatej, zakończony
trzema uchwytami po każdej stronie, umożliwiającymi zawieszenie na profilu ramy.
Poręcz podwójna aluminiowa
Dwie poręcze połączone poprzeczkami, końce poręczy zaopatrzone w języczki do mocowania w
kasetkach z klinem przeciwległych ram. Poręcz podwójna aluminiowa zastępuje dwie poręcze
pojedyncze stalowe, zmniejszając masę poręczy o połowę. Usztywnia i stabilizuje konstrukcję
rusztowania.
Łącznik kotwiący dystansowy z hakiem
Łączniki kotwiące długie o długości 1,3m i 1,55m mocowane są do ram pionowych za pomocą
dwóch złączy normalnych do obu stojaków ramy. Łącznik kotwiący krótki o dł. 0,45m mocowany
jest za pomocą złącza normalnego tylko do jednego stojaka ramy, znajdującego się przy ścianie.
Słupek stalowy poręczy z zabezpieczeniem pomostu Zapewnia bezpieczeństwo na najwyższej
kondygnacji rusztowania.
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3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części Wymagania ogólne - pkt. 5.
3.2. Sprzęt do wykonania rusztowania zewnętrznego
Wykonawca przystępujący do wykonania rusztowania zewnętrznego może wykonać montaż
ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu mechanicznego.
Ponadto:
- Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni być przeszkoleni przy
wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiadać certyfikaty kwalifikacyjne upoważniające do
wykonywania montażu rusztowań budowlanych.
- Rusztowanie może być użytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego
i dopuszczeniu rusztowania do użytkowania.
- Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa ( znak B lub CE ) co oznacza, że dany
rodzaj rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodności
wymagań z przepisami.
- Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną. Dokumentację
techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania opracowana przez
producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporządzony dla konkretnego przypadku
rusztowania. Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta winna
zawierać :
nazwę producenta z danymi adresowymi,
system rusztowania (rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne),
zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe
i nietypowe , w którym powinny się znaleźć informacje na temat :
dopuszczalne obciążenie pomostów roboczych,
dopuszczalne wysokości rusztowań, dla których nie ma konieczności wykonania projektu
technicznego,
dopuszczalne parcie wiatru (strefa obciążeń wiatrem), przy którym eksploatacja rusztowań jest
możliwa,
sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego,
informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia,
warunki montażu i demontażu rusztowania,
schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych, sposoby postępowania w przypadku
montażu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementów, które należą do danego systemu
rusztowania, sposób kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,
wzór protokółu odbioru,
wymagania montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i demontażu rusztowania,
certyfikat bezpieczeństwa rusztowania (kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem
bezpieczeństwa), określający zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.
dokumentacją rusztowania, oznakowaniem, wytrzymałością konstrukcji rusztowania i podestów,
stateczności rusztowania, urządzenia piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze, urządzenia
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości, wysiłek fizyczny
przy montażu i demontażu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji
stosowania i montażu oraz eksploatacji rusztowań .
- Zabrania się stosowania na budowie rusztowań , które nie posiadają certyfikatu i dokumentacji
rusztowania.
- Ze względu na sposób użytkowania rusztowania są : nieruchome lub ruchome.
- Ze względu na sposób kotwienia i przenoszenia obciążeń rusztowania są: wolnostojące,
przyścienne i wiszące.
- Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu
rusztowania , stanowiących integralną część całego rusztowania.
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- Parametry rusztowania , które winny być określone w projekcie technicznym i dokumentacji
rusztowania to :
wysokość rusztowania,
wysokość przęsła,
długość przęsła,
szerokość przęsła,
- Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są :
stężenie płaszczyzny pionowe ( zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym, ramy drabinowe z
włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stężeń, oraz
inne elementy używane jako wzmocnienia pionowe),
stężenie płaszczyzny poziomej (ramy, płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia pomiędzy
poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie poziome),
słupki poręczowe (rura z łącznikami umożliwiająca zamontowanie poręczy ostatniej kondygnacji
rusztowania),
stężenie wsporników (rura zakończona łącznikami, służąca do podparcia wsporników
rozszerzających rusztowanie, w razie potrzeby) ,
węzeł - miejsce rozłącznego połączenia 2-óch lub więcej elementów rurowych,
stężenie wzdłużne,
stojaki, poprzecznice, podłużnice, podłużnice wzmacniające,
odciąg-element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku,
pomosty robocze - podesty, które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami,
wspornik - element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nośnej, służący do
układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych,
podstawki (sztywna płyta, służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię),
fundament rusztowania, dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie),
rama pozioma - element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej,
składający się z dwóch podłużnic połączonych poprzeczkami,
rama pionowa - główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej,
składający się z dwóch stojaków połączonych poprzeczkami,
kotwy - elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania
odciągu,
konstrukcja osiatkowania-siatki ochronne, zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem
z wysokości przedmiotów i materiałów budowlanych,
poręcz główna , poręcz pośrednia , krawężnik zabezpieczający, zabezpieczenie boczne ,
podstawki śrubowe, złącza (krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp).
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części Wymagania ogólne - pkt.6.
4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu
Do transportu można stosować dowolny sprzęt transportowy.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w części Wymagania ogólne - pkt. 7.
5.1. Szczególne zasady wykonania rusztowań zewnętrznych
W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu
i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania
dodatkowej dokumentacji projektowej . Wszystkie pozostałe rusztowania , czyli rusztowania
systemowe ,które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub
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rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowozłączkowe nie jest rusztowaniem systemowym
i wymaga opracowania projektu technicznego.
Zaleca się stosowanie przy robotach elewacyjnych rusztowań systemowych, których montaż,
demontaż i eksploatację należy prowadzić zgodnie z Instrukcją montażu i eksploatacji , dostarczoną
z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania
monterzy rusztowania winni znać bardzo dobrze tę instrukcję montażu i eksploatacji danego
rusztowania .
Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny
rusztowania oraz jego przegląd techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglądu technicznego jest
protokólarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania się eksploatacji rusztowania przed
jego odbiorem .
Rusztowania można użytkować zgodnie z instrukcją eksploatacji i tylko rusztowania posiadające
atest i certyfikat na znak bezpieczeństwa..
Po zakończeniu robót ( eksploatacji rusztowania ) należy zgłosić je do demontażu, dokonując wpisu
w dzienniku budowy.
Podczas montażu , demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisów bhp. Praca na
rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych
z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia .
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach :
w czasie zmroku , jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność,
w czasie gęstej mgły , opadów deszczu , śniegu , gołoledzi,
podczas burzy i wiatru ,
w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jeśli odległość licząc od skrajnych
przewodów jest mniejsza niż 2 m dla linii NN , 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV , 15
m dla linii powyżej 30 kV( jeżeli warunki te nie są spełnione linię energetyczna należy
zdemontować lub wyłączyć spod napięcia ).
Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu
pomostów.
W miejscach wejść , przejść , przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki
ochronne na wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części Wymagania ogólne - pkt. 8.
6.2. Szczególne zasady kontroli jakości
Przed odbiorem należy poddać rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakości . Sprawdzeniem objąć
należy :
stan podłoża - przeprowadzeniu badan podłoża na którym będą montowane rusztowania,
posadowienie rusztowania,
siatkę konstrukcyjną - sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem
dopuszczalnych odchyłek,
stężenia - czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania ,
zakotwienia - poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem
technicznym rusztowania,
pomosty robocze i zabezpieczające, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym
rusztowania,
komunikację, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania ,
urządzenia piorunochronne , poprzez pomiary oporności,
usytuowanie względem linii energetycznych, poprze pomiar odległości od linii ,
zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym
rusztowania i czy zapewniają warunki bezpiecznej pracy.
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7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części Wymagania ogólne - pkt. 9.
7.2. Szczególne zasady obmiaru
Obmiar robót wykonuje w m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na płaszczyznę
poziomą , o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji ( pracy ) rusztowań wg
ilości roboczogodzin danych robót wykonywanych z rusztowania w zależności od składu brygady
roboczej.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części Wymagania ogólne - pkt. 10.
8.2. Szczególne zasady odbioru rusztowań zewnętrznych
Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje Kierownik
budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz Inspektora Nadzoru. Warunki i wymagania
odbiorowe określa Instrukcja montażu i eksploatacji danego rusztowania.
Ponadto odbiory rusztowań ( przeglądy rusztowań ) należy wykonywać codziennie przed
rozpoczęciem pracy , sprawdzając :
czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone,
czy jest prawidłowo zakotwione,
czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,
czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy ( czyste, nie śliskie,
stabilne ),
poręcze ochronne ( czy nie obluzowane lub ich brak ),
czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania .
Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik
budowy lub konserwator , który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w konstrukcji rusztowań nie
ma zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki
pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. Ponadto należy prowadzić doraźne przeglądy
rusztowania, zawsze po dłuższej przerwie w pracy niż 2 tygodnie oraz po każdej burzy, po każdym
silniejszym wietrze, opadach deszczu itp. Czynności sprawdzające są takie jak w odbiorze
technicznym , przeglądzie codziennym i dekadowym. Przeglądy wykonuje sie komisyjnie jak przy
odbiorze. Wszystkie odbiory rusztowań i przeglądy winny być odnotowane w dzienniku budowy.
Wszystkie zauważone usterki winne być w trybie pilnym po każdym przeglądzie usunięte z
potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujące kontroli.
Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich
elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny.

9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części Wymagania ogólne - pkt.11.
9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m 2 wykonania rusztowania
zewnętrznego według ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawcę i przyjętych przez
Zamawiającego.

10.Przepisy związane
Uwzględniono następujące przepisy:
- normy:
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PN-EN 12810-1:2004 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych -Część 1:
Specyfikacje techniczne wyrobów (oryg.)
PN-EN 12810-2:2004 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych Część
2:
Szczególne metody projektowania konstrukcji (oryg.)
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze - Określenia, podział
i
główne
parametry.
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze - Rusztowania stojakowe
z rur.
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze - Rusztowania ramowe.
PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -Część 1: Rusztowania
- Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania.
PN-EN 12811-2:2005 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -Część 2: Informacje
dotyczące materiałów (oryg.).
PN-EN 12811-3:2003 Tymczasowe urządzenia budowlane -- Część 3: Obciążenia badawcze
(oryg.).
PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowań - Warunki techniczne dostawy.
PN-EN 74-1:2006
Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach
i rusztowaniach - Część 1: Złącza do rur - Wymagania i metody badań (oryg.).
PN-EN 74-3:2007 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane wdeskowaniach i
rusztowaniach - Część 3: Podstawki płaskie i sworznie centrujące - Wymagania i metody badań
(oryg.).
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków - Wymagania i badania PN-C-81913:1998 Farby
dyspersyjne do malowania elewacji budynków – inne 14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Dz.U.178/1745/2005 - w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas użytkowania
maszyn przez pracowników podczas pracy. 3. Ustawa o systemie oceny zgodności .
Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.
Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony indywidualnej
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót - dz.5 - Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki
Budowlanej.
Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdr
Opracował:
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