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STB   00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE   

 1.  Nazwa zamówienia  

„BUDYNEK �ŁOBKA I PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZB�DN� INFRASTRUKTUR� W DREZDENKU” 

1.1. Przedmiot ST

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) s� wymagania ogólne dotycz�ce wykonania i odbioru robót w                        
obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowa� jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zaleceniu zgodnie z 
ustaw� o zamówieniach publicznych i realizacji oraz  rozliczaniu robót w zamówieniach publicznych. 
Zaleca si� równie	 wykorzystanie niniejszej specyfikacji ST przy  zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze 

rodków poza bud	etowych (nie obj�tych  ustaw� o zamówieniach publicznych). 

1.3. Zakres robót obj�tych ST
Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji obejmuj�  wymagania ogólne, wspólne dla  robót obj�tych 
specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okre
lenia podstawowe
Ilekro� w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – nale	y przez to rozumie� : 

 a budynek wraz z instalacj� i urz�dzeniami technicznymi, 
 b budowl� stanowi�c� cało
� techniczno-u	ytkow� wraz z instalacjami i urz�dzeniami, 

c obiekty małej architektury 
1.4.2. budynku - nale	y przez to rozumie� taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi�zany z gruntem 
wydzielony z przestrzeni za pomoc� przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3 budynek mieszkalny jednorodzinny – nale	y przez to rozumie� budynek wolno stoj�cy albo budynek o 
zabudowie bli�niaczej, szeregowej lub grupowej, słu	�cy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, stanowi�c 
konstrukcyjnie samodzieln� cało
�, w którym dopuszcza si� wydzielenie nie wi�cej ni	 dwóch lokali 
mieszkaniowych albo jednego lokalu mieszkaniowego i lokalu u	ytkowego o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczaj�cej 30 % powierzchni całkowitej budynku.  

1.4.4. Budowli – nale	y przez to rozumie� ka	dy obiekt budowlany nie b�d�cy budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stoj�ce maszty 
antenowe, wolno stoj�ce trwale zwi�zane z gruntem urz�dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj�ce instalacje przemysłowe lub urz�dzenia 
techniczne, oczyszczalnie 
cieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przej
cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, 
a tak	e cz�
ci budowlane urz�dze� technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urz�dze�) oraz 
fundamenty pod maszyny i urz�dzenia, jako odr�bne pod wzgl�dem technicznym cz�
ci przedmiotów 
składaj�cych si� na cało
� u	ytkow�. 

1.4.5. obiekcie małej architektury - nale	y przez to rozumie� niewielkie obiekty, a w szczególno
ci: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy	e przydro	ne, figury, 

b) pos�gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) u	ytkowe słu	�ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz�dku, jak: piaskownice, hu
tawki, drabinki, 


mietniki. 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nale	y przez to rozumie� obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego u	ytkowania w okresie krótszym od jego trwało
ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w 

inne miejsce lub rozbiórki, a tak	e obiekt budowlany nie poł�czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
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uliczne, pawilony sprzeda	y ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urz�dzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7. budowie - nale	y przez to rozumie� wykonanie obiektu budowlanego w okre
lonym miejscu, a tak	e 
odbudow�, rozbudow�, nadbudow� obiektu budowlanego. 

 1.4.8. robotach budowlanych - nale	y przez to rozumie� budow�, a tak	e prace polegaj�ce na przebudowie, 
monta	u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.9. remoncie - nale	y przez to rozumie� wykonywanie w istniej�cym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegaj�cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi�cych bie	�cej konserwacji. 
1.4.10. urz�dzeniach budowlanych - nale	y przez to rozumie� urz�dzenia techniczne zwi�zane z obiektem 
budowlanym zapewniaj�ce mo	liwo
� u	ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przył�cza i 

urz�dzenia instalacyjne, w tym słu	�ce oczyszczaniu lub gromadzeniu 
cieków, a tak	e przejazdy, ogrodzenia, 

place postojowe i place pod 
mietniki. 

1.4.11. terenie budowy - nale	y przez to rozumie� przestrze�, w której prowadzone s� roboty budowlane wraz 

z przestrzeni� zajmowan� przez urz�dzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomo
ci� na cele budowlane - nale	y przez to rozumie� tytuł prawny 

wynikaj�cy z prawa własno
ci, u	ytkowania wieczystego, zarz�du, ograniczonego prawa rzeczowego albo 

stosunku zobowi�zaniowego, przewiduj�cego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.13. pozwoleniu na budow� - nale	y przez to rozumie� decyzj� administracyjn� zezwalaj�c� na rozpocz�cie 

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni	 budowa obiektu budowlanego 

1.4.14. dokumentacji budowy — nale	y przez to rozumie� pozwolenie na budow� wraz z zał�czonym 

projektem  budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów cz�
ciowych i ko�cowych, w miar� potrzeby, 

rysunki i opis słu	�ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi�	k� obmiarów, a w przypadku realizacji 

obiektów metod� monta	u tak	e dziennik monta	u. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nale	y przez to rozumie� dokumentacj� budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16. terenie zamkni�tym - nale	y przez to rozumie� teren zamkni�ty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronno
ci lub bezpiecze�stwa pa�stwa, b�d�cy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewn�trznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 

Zagranicznych. 

b) bezpo
redniego wydobywania kopaliny ze zło	a, b�d�cy w dyspozycji zakładu górniczego. 

1.4.17. aprobacie technicznej - nale	y przez to rozumie� pozytywn� ocen� techniczn� wyrobu, stwierdzaj�c�
jego przydatno
� do stosowania w budownictwie. 

1.4.18.wła
ciwym organie — nale	y przez to rozumie� organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wła
ciwo
ci okre
lonych w rozdziale 8. 

1.4.19.wyrobie budowlanym — nale	y przez to rozumie� wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno
ci, 

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

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wza-

jemnym poł�czeniu stanowi�cym integraln� cało
� u	ytkow�. 

1.4.20. organie samorz�du zawodowego — nale	y przez co rozumie� organy okre
lone w ustawie z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorz�dach zawodowych architektów, in	ynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 

2001 r. Nr 5. póz. 42 z pó�n.. zm.).

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - nale	y przez to rozumie� teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 

na podstawie przepisów odr�bnych, wprowadzaj�cych zwi�zane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.22. opłacie - nale	y przez to rozumie� kwot� nale	no
ci wnoszon� przez zobowi�zanego za okre
lone 

ustaw� obowi�zkowe kontrole dokonywane przez wła
ciwy organ. 

1.4.23. drodze tymczasowej (monta	owej) - nale	y przez to rozumie� drog� specjalnie przygotowan�, 

przeznaczon� do ruchu pojazdów obsługuj�cych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzian� do 

usuni�cia po ich zako�czeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy - nale	y przez to rozumie� dziennik wydany przez wła
ciwy organ zgodnie z 

obowi�zuj�cymi przepisami, stanowi�cy urz�dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze� i 

okoliczno
ci zachodz�cych w czasie wykonywania robót. 

1.4.25. kierownika budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc� robót, upowa	niona do kierowania robotami 

i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz�ca ustawow� odpowiedzialno
� za 

prowadzon� budow�. 
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1.4.26. rejestrze obmiarów - nale	y przez to rozumie� - akceptowan� przez Inspektora nadzoru ksi�	k� z 
ponumerowanymi stronami, słu	�c� do wpisywania przez Wykonawc� obmiaru dokonanych robót w formie 
wylicze�, szkiców i ewentualnie dodatkowych zał�czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj�
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nale	y przez to rozumie� laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj�cego, wykonawcy 
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj�cego, niezb�dne do przeprowadzania 
niezb�dnych bada� i prób zwi�zanych z ocen� jako
ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 
1.4.28. materiałach — nale	y przez to rozumie� wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równie	 ró	ne 
tworzywa i wyroby niezb�dne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj� projektow� i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.29. odpowiedniej zgodno
ci - nale	y przez to rozumie� zgodno
� wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a je
li granice tolerancji nie zostały okre
lone -z przeci�tnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nale	y przez to rozumie� wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz�ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi�zanych z 
prowadzeniem budowy. 
1.4.31. projektancie - nale	y przez to rozumie� uprawnion� osob� prawn� lub fizyczn� b�d�c� autorem 
dokumentacji projektowej. 
1.4.32. rekultywacji - nale	y przez to rozumie� roboty maj�ce na celu uporz�dkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
1.4.33. przedmiarze robót - nale	y przez to rozumie� zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejno
ci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo
ci robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych. 
1.4.34. cz�
ci obiektu lub etapie wykonania - nale	y przez to rozumie� cz�
� obiektu budowlanego zdoln� do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-u	ytkowych i mo	liw� do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
1.4.35. ustaleniach technicznych — nale	y przez to rozumie� ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
� ich wykonania oraz ich zgodno
� z dokumentacj� projektow�, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiaj�cy, w terminie okre
lonym w dokumentach umowy przeka	e Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnym; i administracyjnymi. poda lokalizacj� i 
współrz�dne punktów głównych obiektu oraz reperów, przeka	e dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno
� za ochron� przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ko�cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera� opis, cz�
� graficzn�, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzgl�dniaj�cym podział na dokumentacj�
projektow�: 

— dostarczon� przez Zamawiaj�cego, 

— sporz�dzon� przez Wykonawc�. 

1.5.3. Zgodno
� robót z dokumentacj� projektow� i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowi� zał�czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione 
w cho�by jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak. jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
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W przypadku rozbie	no
ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje kolejno
� ich wa	no
ci 
wymieniona w ,,Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie mo	e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze� w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomi� Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie	no
�! podane na rysunku wielko
� liczbowe wymiarów s�
wa	niejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maj� by� zgodne z dokumentacja projektow� i ST. 

Wielko
ci okre
lane w dokumentacji projektowej i w ST b�d� uwa	ane za warto
�: 
docelowe, od których dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre
lonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli musz� by� jednorodne i wykazywa� zgodno
� z okre
lonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego przedziału tolerancjami. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie b�d� zgodne z dokumentacj� projektow� lub 

ST i maj� wpływ na niezadowalaj�c� jako
� elementu budowli, to takie materiały zostan� zast�pione innymi, a 

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowi�zany da zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu a	 do zako�czenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ; b�dzie utrzymywa� tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce, w tym: 

ogrodzenia, por�cze, o
wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców,  wszelkie inne 
rodki niezb�dne do 

ochrony robót, wygody społeczno
ci i innych 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, 	e jest wł�czony w cen�
umown�. 

1.5.5. Ochrona 
rodowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz�ce ochrony 


rodowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko�czeniowych Wykonawca b�dzie: 

a) utrzymywa� teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej, 
b) podejmowa� wszelkie konieczne kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm dotycz�cych 

ochrony 
rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b�dzie unika� uszkodze� lub uci�	liwo
ci dla 

osób lub własno
ci społecznej, a wynikaj�cych ze ska	enia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

nast�pstwie jego sposobu działania. 

Stosuj�c si� do tych wymaga�, Wykonawca b�dzie miał szczególny wzgl�d na: 

1) lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) 
rodki ostro	no
ci i zabezpieczenia przed; 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) mo	liwo
ci� powstania po	aru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo	arowa Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisy ochrony 

przeciwpo	arowej. 

Wykonawca b�dzie utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo	arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 

pojazdach. 

Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dost�pem osób trzecich. 

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po	arem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własno
ci publicznej i prywatnej 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

BUDYNEK �ŁOBKA I PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZB�DN� INFRASTRUKTUR� W DREZDENKU 

7

Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji i urz�dze� zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak ruroci�gi, kable itp. Wykonawca zapewni wła
ciwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze� w czasie trwania   budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych u	ytkowników oraz b�dzie z nimi współpracował. dostarczaj�c wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz�dze� podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego. 

1.5.8. Ograniczenie obci�	e� osi pojazdów 
Wykonawca stosowa� si� b�dzie do ustawowych ogranicze� obci�	enia na o
 przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposa	enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ci�gły b�dzie o ka	dym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powoduj�ce nadmierne obci�	enie osiowe nie b�d� dopuszczone na 

wie	o uko�czony fragment budowy w obr�bie terenu budowy i wykonawca b�dzie odpowiadał za napraw�
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpiecze�stwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych bezpiecze�stwa i higieny 
pracy. 
W szczególno
ci wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga� sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t i 
odpowiedni� odzie	 dla ochrony 	ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje si�. 	e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre
lonych powy	ej nie podlegaj�
odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia 
u	ywane do robót od daty rozpocz�cia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów. Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszelkie przepisy 
wydane przez organy administracji  pa�stwowej i samorz�dowej, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z 
robotami i b�dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót . Np. rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpiecze�stwa ; higieny pracy podczas wykonywania robót  budowlanych.Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, 
póz. 401). 

Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych ; b�dzie w pełni odpowiedzialny  za 
wypełnienie wszelkich wymaga� prawnych odno
nie wykorzystania opatentowanych urz�dze�
lub metod i w sposób ci�gły b�dzie informowa� inspektora nadzoru o swoich działaniach. przedstawiaj�c kopie 
zezwole� i inne odno
ne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. ródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi, inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotycz�ce, zamiany lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
wiadectwa bada� laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia ci�głych bada�
okre
lonych w ST w celu udokumentowania, 	e materiały uzyskane z dopuszczalnego �ródła spełniaj� wyma-
gania ST w czasie post�pu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełnia� wymagania jako
ciowe okre
lone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole� od wła
cicieli i odno
nych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złó	 miejscowych, wł�czaj�c w to �ródła wskazane przez Zamawiaj�cego i jest zobowi�zany 
dostarczy� Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz�ciem eksploatacji zło	a.Wykonawca 
przedstawi dokumentacj� zawieraj�c� raporty z bada� terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan� przez 
siebie metod� wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno
� za spełnienie wymaga� ilo
ciowych i jako
ciowych materiałów z 
jakiegokolwiek zło	a. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi�zane z 
dostarczeniem materiałów do robót chyba, 	e postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy 
stanowi� inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdj�te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 	wiru b�d�
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko�czeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z  innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy b�d� wykorzystane do robot lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymaga� umowy 
lub wskaza� Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja �ródeł materiałów b�dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi�zuj�cymi na danym 
obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom jako
ciowym
Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom jako
ciowym zostan� przez Wykonawc� wywiezione z terenu 
budowy, b�d� zło	one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Ka	dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane materiał, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licz�c si� z jego nieprzyj�ciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiałów, do czasu gdy b�d� one potrzebne do robót, 
były  zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako
� i wła
ciwo
ci  do robót i były dost�pne 
do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Je
li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo	liwo
� zastosowania ró	nych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo	e by� pó�niej 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZ�T
Wykonawca jest zobowi�zany do u	ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jako
� wykonywanych robót. Sprz�t u	ywany do robót powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy i 
powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo
ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jako
ci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajno
� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre
lonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow�. 
Sprz�t b�d�cy własno
ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robot ma by� utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowo
ci do pracy. B�dzie spełniał normy ochrony 
rodowiska i przepisy dotycz�ce jego u	ytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do 
u	ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Je	eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo	liwo
� wariantowego u	ycia sprz�tu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptacj� przed u	yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo	e by� pó�niej 
zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu
Wykonawca jest zobowi�zany do Stosowania jedynie takich 
rodków transportu, które nie wpłyn� niekorzystnie 
na jako
� wykonywanych robót i wła
ciwo
ci przewo	onych materiałów. 
Liczba 
rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre
lonymi w 
dokumentacji projektowe). SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
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4.2. Wymagania dotycz�ce przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obci�	e� na osie i innych parametrów technicznych. �rodki transportu nie 
odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych obci�	e� na osie mog� by� dopuszczone przez wła
ciwy zarz�d 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u	ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca b�dzie usuwa� na bie	�co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako
� zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno
� z dokumentacj� projektow�. wymaganiami ST, PZJ, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora i nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno
� za pełn� obsług� geodezyjn� przy wykonywaniu wszystkich elementów 

robót okre
lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi
mie przez Inspektora nadzoru. 

Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i wykonywaniu robót 

zostan�, je
li wymaga� tego b�dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc� na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót b�d� oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a tak	e w normach i 

wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotycz�ce realizacji robót b�d� wykonywane przez Wykonawc� nie pó�niej ni	 w 

czasie przez niego wyznaczonym, pod gro�b� wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót 

w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako�ci 
Do obowi�zków Wykonawcy nale	y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jako
ci i PZJ, w  którym  przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, mo	liwo
ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST. 

Program  zapewnienia jako
ci winien zawiera�: 

- organizacj� wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot. 

- plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

wykaz osób odpowiedzialnych za jako
� i terminowo
� wykonania poszczególnych elementów robót, system 
(sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako
ci� wykonywanych robót, wyposa	enie w 
sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zleci� prowadzenie bada�), 
sposób oraz form� gromadzenia wyników bada� laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak	e wyci�ganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form� przekazywania 

tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa	eniem w 

mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne, 

rodzaje i ilo
� 
rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp. sposób i procedur� pomiarów i bada� (rodzaj i cz�stotliwo
�, pobieranie próbek, lega-
lizacja i sprawdzanie urz�dze� itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 
6.2. Zasady kontroli jako�ci robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� jako
�; robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c w to personel, laboratorium, sprz�t, zaopatrzenie i wszystkie 

urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek i bada� materiałów oraz robót. 

Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz robót z cz�stotliwo
ci� zapewniaj�c�
stwierdzenie, 	e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
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Minimalne wymagania co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo
ci  s� okre
lone w ST. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam okre
lone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni�
wykonanie robót zgodnie z umowa. 
Inspektor nadzoru b�dzie mie� nieograniczony dost�p do pomieszcze� laboratoryjnych Wykonawcy w celu 
ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informuje o  jakichkolwiek niedoci�gni�ciach 
dotycz�cych urz�dze� laboratoryjnych, sprz�tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Je	eli niedoci�gni�cia te b�d� tak powa	ne, 	e mog� wpłyn�� ujemnie na wyniki bada�, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u	ycie do robót badanych materiałów i dopu
ci je do u	ytku 
dopiero wtedy, gdy niedoci�gni�cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan� usuni�te i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jako
� tych materiałów. 
Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów i  robót  ponosi 
Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, 	e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z jednakowym prawdopodobie�stwem 
wytypowane do bada�. 
Inspektor nadzoru b�dzie mie� zapewnion� mo	liwo
� udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych materiałów, które budz� w�tpliwo
ci co 
do jako
ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan� przez Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych bada� pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy. 
Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. 

     Próbki dostarczone przez Wykonawc� do bada� b�d� odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
     zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
      6.4. Badania i pomiary 
     Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy          

nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa� mo	na wytyczne krajowe, albo inne    
procedury, zaakceptowane prze: Inspektora nadzoru. 
Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�. Wykonawca powiadom' inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i     terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na 
pi
mie ich wyniki  do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z bada�
Wykonawca b�dzie przekazywa� Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada� jak najszybciej, 
nie pó�niej jednak ni	 w terminie okre
lonym w programie zapewnienia jako
ci. 
Wyniki bada� (kopie) b�d� przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jako
ci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania  
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u �ródła ich wytwarzania. 
Do umo	liwienia jemu kontroli zapewniona b�dzie wszelka potrzebna do tego pomoc Wykonawcy i 
producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji  systemu kontroli robót prowadzonego przez   
Wykonawc�, b�dzie ocenia� zgodno
� materiałów i robót z wymogami ST na podstawie wyników bada�
dostarczonych przez Wykonawc�. 
 Inspektor nadzoru mo	e pobiera� próbki materiałów i  prowadzi� niezale	ne od Wykonawcy, na swój 
koszt.         Je	eli wyniki tych bada� wyka	�, 	e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci                                          Wykonawcy lub zleci niezale	nemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada�, albo     oprze si� wył�cznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodno
ci materiałów i robót z dokumentacj� projektow� i ST. W takim przypadku, całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych bada� i pobierania próbek    poniesione zostan� przez Wykonawc�. 

    6.7. Certyfikaty i deklaracje

    Inspektor nadzoru mo	e dopu
ci� do u	ycia tylko te wyroby i materiały, które: 
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    1. posiadaj� certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, 	e zapewniono zgodno
� z kryteriami      
technicznymi okre
lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła
ciwych przepisów i 
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz�dzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

      2. posiadaj� deklaracj� zgodno
ci lub certyfikat zgodno
ci z: 

• Polsk� Norm� lub 

• aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je	eli nie s�
obj�te certyfikacj� okre
lon� w pkt. 1 i które spełniaj� wymogi ST. 

      3. znajduj� si� w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz�dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
      W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez SST, ka	da ich partia       

dostarczona do robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre
laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz�dowym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i Wykonawc� w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko�ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie	�co i b�d� dotyczy� przebiegu robót, stanu 

bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo
rednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 
Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem zał�cznika 

i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy nale	y wpisywa� w szczególno
ci: 

• dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako
ci i harmonogramów robót, 

• terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudno
ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz�
ciowych i ostatecznych odbiorów 
robót, 

• wyja
nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych ograniczeniom lub 
wymaganiom w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodno
� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotycz�ce czynno
ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 

• dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót. 
• dane dotycz�ce jako
ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada� z podaniem 
kto je przeprowadzał, 

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

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyja
nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedło	one Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania si�. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si�. Projektant nie 
jest jednak stron� umowy i nie ma uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy robót. 

[2] Ksi�	ka obmiarów 
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Ksi�	ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka	dego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� sukcesywnie w jednostkach przyj�tych w kosztorysie 
lub w ST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno
ci lub certyfikaty zgodno
ci materiałów, orzeczenia o jako
ci 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada� Wykonawcy b�d� gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jako
ci. Dokumenty te stanowi� zał�czniki do odbioru robót. Winny by�
udost�pnione na ka	de 	yczenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nast�puj�ce dokumenty: 

a) pozwolenie na budow�, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustale�, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl�du na 
	yczenie Zamawiaj�cego. 

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót b�dzie okre
la� faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj� projektow� i 
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru b�d� wpisane do ksi�	ki obmiarów. 

Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo
ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub   
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót. Bł�dne dane 
zostan� poprawione wg ustale� Inspektora nadzoru na pi
mie. Obmiar gotowych robót b�dzie 
przeprowadzony z cz�sto
ci� wymagan� do celu  miesi�cznej płatno
ci na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie okre
lonym w umowie. 
7.2. Zasady okre
lania ilo
ci robót i materiałów 
Zasady okre
lania ilo
ci robót podane s� w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz  
KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okre
lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy 

Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b�d� zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je	eli urz�dzenia te lub sprz�t 
wymagaj� bada� atestuj�cych, to Wykonawca b�dzie posiada� wa	ne 
wiadectwa legalizacji. 
Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdra	ania 
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz�dzenia wagowe odpowiadaj�ce odno
nym wymaganiom SST. 
B�dzie utrzymywa� co wyposa	enie, zapewniaj�c w sposób ci�gły zachowanie dokładno
ci wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zale	no
ci od ustale� odpowiednich ST, roboty podlegaj� nast�puj�cym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu. 

b) odbiorowi cz�
ciowemu. 

c) odbiorowi ostatecznemu (ko�cowemu!, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu, 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako
ci wykonywanych robót oraz 
ilo
ci tych robót, które w dalszym procesie realizacji  ulegn� zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj�cych , legaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo	liwiaj�cym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu  robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. Gotowo
� dane; cz�
ci robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy ; 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
pó�niej jednak ni	 w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 
Jako
� i ilo
� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawieraj�cych komplet wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacj� projektow�, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór cz�
ciowy 
Odbiór cz�
ciowy polega na ocenie ilo
ci i jako
ci wykonanych cz�
ci robót. Odbioru cz�
ciowego robót 

dokonuje si� dla zakresu robót okre
lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (ko�cowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilo
ci) oraz jako
ci. 
Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo
� do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona przez Wykonawc�
wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz�c od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zako�czenia robót i przyj�cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno
ci Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako
ciowej na podstawie 
przedło	onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów ocenie wizualnej oraz zgodno
ci wykonania robót z 
dokumentacj� projektow� i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w trakcie odbiorów 
robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu oraz odbiorów cz�
ciowych. zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniaj�cych i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj�cych w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych ; wyko�czeniowych, komis;;. przerwie swoje czynno
ci i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisj�, 	e jako
� wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj� projektowa i ST z uwzgl�dnieniem tolerancji i nie ma 
wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu. komisja oceni pomniejszon� warto
� wykonywanych 
robót w stosunku do wymaga� przyj�tych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko�cowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporz�dzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiaj�cego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 
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1. dokumentacj� powykonawcz�, tj. dokumentacj� budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniaj�ce lub 
zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i ksi�	ki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 
zapewnienia jako
ci (PZJ), 
6. deklaracje zgodno
ci lub certyfikaty zgodno
ci wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpiecze�stwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jako
ci (PZJ), 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na przeło	enie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, o
wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót wła
cicielom 
urz�dze�, 

8. geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie b�d� gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad, które ujawni� si�
w okresie gwarancyjnym i r�kojmi. 
Odbiór pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiór ostateczny robót". 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstaw� płatno
ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc� za jednostk� obmiarow�
ustalon� dla danej pozycji kosztorysu przyj�t� przez Zamawiaj�cego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno
ci jest warto
� (kwota) podana przez Wykonawc� i 

przyj�ta przez Zamawiaj�cego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie 

czynno
ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre
lone dla tej roboty w ST i w 

dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót b�d� obejmowa�: 

• robocizn� bezpo
redni� wraz z narzutami, 

• warto
� zu	ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy, 

• warto
� pracy sprz�tu wraz z narzutami, 

• koszty po
rednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, ale z wył�czeniem podarku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie� wynikaj�cych z post�pu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o
wietlenia zgodnie z wymaganiami  bezpiecze�stwa ruchu, 

(c) opłaty/dzier	awy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcj� tymczasowej nawierzchni, ramp. chodników, kraw�	ników, barier. oznakowa� i drena	u, 
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      (f) tymczasow� przebudow� urz�dze� obcych. 

      9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni�cie tymczasowych oznakowa� pionowych, poziomych,           
      barier i 
wiateł, 

      (b) utrzymanie płynno
ci ruchu publicznego. 

     9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usuni�cie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

     9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca .

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

Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz, 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129   
póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718). 

 Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta	u i        
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i   
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953).

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z pó�niejszymi          
zmianami). 

 Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy          
 podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 

UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy 
od obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania jego aktualnej 
tre�ci. 
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STB 01.01.00 ROBOTY  ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW POD FUNDAMENTY OBIEKTÓW 
KUBATUROWYCH.                                               

1. Nazwa zamówienia  

„BUDYNEK �ŁOBKA I PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZB�DN� INFRASTRUKTUR� W DREZDENKU” 

1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
ziemnych i małej architektury realizowanej w obr�bie placu budowy.  

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

1.3 Zakres robót obj�tych ST  
a. wykonanie wykopów w gruntach, 
b. pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 
c. wykonanie nasypów  
d. zasypanie wykopu   

1.4. Okre�lenia podstawowe  
1.4.1. Wykopy fundamentowe dla obiektu budowlanego kubaturowego okre
la dokumentacja, która powinna 
zawiera�:  

- rzuty i przekroje obiektów, 
- plan sytuacyjno-wysoko
ciowy, 
- nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 
- sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 
- wyniki techniczne bada� podło	a gruntowego, 
- szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zag�szczenie zasypki, nasypu 

itp.) 
1.4.2. Gł�boko
� wykopu – ró	nica rz�dnej terenu i rz�dnej  dna robót ziemnych po wykonaniu zdj�cia warstwy 
urodzajnej. 
1.4.3. Wykop płytki – wykop, którego gł�boko
� jest mniejsza ni	 1 m. 
1.4.4. Wykop 
redni – wykop, którego gł�boko
� jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.5. Wykop gł�boki – wykop, którego gł�boko
� przekracza 3 m. 
1.4.6. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub sp�kany o nieprzesuni�tych blokach, którego próbki nie wykazuj�
zmian obj�to
ci ani  nie rozpadaj�  si� pod działaniem wody destylowanej; maj� wytrzymało
� na 
ciskanie Rc 
ponad 0,2 Mpa ; wymaga u	ycia 
rodków wybuchowych albo narz�dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do 
odspojenia. 
1.4.7. Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, poło	ony w obr�bie obiektu 
kubaturowego. 
1.4.8. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania 
nasypów, poło	one poza placem budowy. 
1.4.9. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwi�zanych z tym obiektem. 
1.4.10. Wska�nik zag�szczenia gruntu – wielko
� charakteryzuj�ca stan zag�szczenia gruntu, okre
lona wg 
wzoru: 
   I s = Pd/Pds 

gdzie : 
Pd – g�sto
� obj�to
ciowa szkieletu zag�szczonego gruntu (Mg/m3) 
Pds- maksymalna g�sto
� obj�to
ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno
ci optymalnej, okre
lona w 
normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481[3], słu	�ca do oceny zag�szczenia gruntu w 
robotach, badania zgodnie z norm� BN-77/8931-12[5] (Mg/m3) 
1.4.11. Wska�nik ró	noziarnisto
ci – wielko
� charakteryzuj�ca zag�szczalno
�  gruntów niespoistych, 
okre
lona wg wzoru : 

   U = d60/d10  
gdzie: 
d60 – 
rednica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu (mm) 
d10 – 
rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm) 

1.4.12. Pozostałe okre
lenia podstawowe i definicje wynikaj�ce z polskich norm, przepisów i literatury 
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technicznej: 
- dziennik budowy – dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z 

obowi�zuj�cymi przepisami, stanowi�cy urz�dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarze� i okoliczno
ci zachodz�cych w czasie wykonywania robót. 

- kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa	niona do kierowania robotami 
i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

- ksi�	ka obmiaru – ksi�	ka z ponumerowanymi stronami, słu	�ca do wpisywania przez 
Wykonawc� obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze�, szkiców  ewentualnie dodatkowych 
zał�czników; wpisy w ksi�	ki obmiarów podlegaj� potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, 

 -    laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez  

      Zamawiaj�cego, niezb�dne do przeprowadzania wszelkich bada�  

      i prób zwi�zanych z ocen� jako
ci materiałów oraz robót, 

- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane  

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotycz�ce sposobu realizacji robót lub 
innych spraw zwi�zanych z prowadzeniem budowy, 

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca     

autorem dokumentacji projektowej. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
� ich wykonania oraz za ich zgodno
� z dokumentacj�
projektow�, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiaj�cy w terminie okre
lonym w dokumentach umowy przeka	e Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj� i współrz�dne punktów 

głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 

komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno
� za ochron� przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru ko�cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa b�dzie zawiera� rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzgl�dniaj�cym podział na dokumentacj� projektow�: 

— Zamawiaj�cego, 

— sporz�dzon� przez Wykonawc�. 

1.5.3. Zgodno
� robót z dokumentacj� projektow� i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowi� cz�
� umowy, a wymagania 

wyszczególnione w cho�by jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbie	no
ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje kolejno
� ich wa	no
ci 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie mo	e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze� w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomi� Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbie	no
ci, opis wymiarów wa	niejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b�d� zgodne z dokumentacj� projektow� i ST 

Dane okre
lone w dokumentacji projektowej i w ST b�d� uwa	ane za warto
ci docelowe, od których 

dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre
lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli musz� by� jednorodne i wykazywa� zgodno
� z okre
lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mog� przekracza� dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b�d� w pełni zgodne z dokumentacj� projektow� lub ST i wpłynie to 

na niezadowalaj�c� jako
� elementu budowli, to takie materiały zostan� zast�pione innymi, a roboty rozebrane 

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urz�dzenia zabezpieczaj�ce takie jak: zapory, 
wiatła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniaj�c w ten sposób 
bezpiecze�stwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczno
ci w dzie� i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze wzgl�dów bezpiecze�stwa. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, 	e jest wł�czony w cen�
umown�. 

1.6.5. Ochrona 
rodowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
rodowiska 
naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca b�dzie: 

a) utrzymywa� teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej, 
b) podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm 
dotycz�cych ochrony 
rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b�dzie unika� uszkodze� lub 
uci�	liwo
ci dla osób lub własno
ci społecznej i innych, a wynikaj�cych ze ska	enia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania. 

Stosuj�c si� do tych wymaga�, b�dzie miał szczególny wzgl�d na: 

1) lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) 
rodki ostro	no
ci i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) mo	liwo
ci� powstania po	aru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo	arowa Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów ochrony 

przeciwpo	arowej. 

Wykonawca b�dzie utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo	arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dost�pem osób trzecich. 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po	arem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczalne do u	ytku. 
Nie dopuszcza si� u	ycia materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o st�	eniu wi�kszym od 
dopuszczalnego, okre
lonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe u	yte do robót b�d� miały aprobat� techniczn� wydan� przez uprawnion�
jednostk�, jednoznacznie okre
laj�c� brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
rodowisko. 
Materiały, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako�czeniu robót ich szkodliwo
� zanika 
(np.  materiały pylaste ) mog� by� u	yte pod warunkiem przestrzegania wymaga� technologicznych 
wbudowania, je	eli wymagaj� tego odpowiednie przepisy Zamawiaj�cy powinien otrzyma� zgod� na u	ycie 
tych materiałów od wła
ciwych organów administracji pa�stwowej. 
Je	eli Wykonawca u	ył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u	ycie 
spowodowało jakiekolwiek zagro	enie 
rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj�cy. 

1.5.8. Ochrona własno
ci publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji na powierzchni ziemi i za urz�dzenia podziemne, takie jak 
ruroci�gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz b�d�cych wła
cicielami tych urz�dze� potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
wła
ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowi�zany jest umie
ci� w swoim harmonogramie rezerw� czasow� dla wszelkiego rodzaju 
robót, które maj� by� wykonane w zakresie przeło	enia instalacji i urz�dze� podziemnych na terenie budowy i 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

BUDYNEK �ŁOBKA I PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZB�DN� INFRASTRUKTUR� W DREZDENKU 

19

powiadomi� Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpocz�cia robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze 

oraz b�dzie z nimi współpracował, dostarczaj�c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urz�dze� podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiaj�cego. 

1.5.9. Ograniczenie obci�	e� osi pojazdów 
Wykonawca stosowa� si� b�dzie do ustawowych ogranicze� obci�	enia na o
 przy transporcie materiałów i 

gruntu, wyposa	enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków. 

1.5.10. Bezpiecze�stwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych bezpiecze�stwa i higieny 

pracy. 

W szczególno
ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga� sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t i 

odpowiedni� odzie	 dla ochrony 	ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpiecze�stwa publicznego. 

Uznaje si�, 	e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre
lonych powy	ej nie podlegaj�
odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia u	ywane do robót od 

daty rozpocz�cia do daty zako�czenia robót (do wydania potwierdzenia ich zako�czenia przez Inspektora 

nadzoru). 

Wykonawca b�dzie utrzymywa� roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. 

Je
li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien 

rozpocz�� roboty utrzymanie  nie pó�niej ni	 w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszelkie przepisy 

wydane przez organa administracji pa�stwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które s� w jakikolwiek 

sposób zwi�zane z robotami i b�dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymaga� prawnych odno
nie wykorzystania opatentowanych urz�dze� lub metod i w sposób ci�gły b�dzie 
informowa� Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiaj�c kopie zezwole� i inne odno
ne 
dokumenty. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA

2.1. 	ródła uzyskania materiałów (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotycz�ce proponowanego �ródła wytwarzania, zamawiania 

lub wydobywania materiałów i odpowiednie 
wiadectwa bada� laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia bada� w celu udokumentowania, 	e materiały uzyskane z 

dopuszczalnego �ródła w sposób ci�gły spełniaj� wymagania ST w czasie post�pu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole� od wła
cicieli i odno
nych organów władzy na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek �ródeł miejscowych, wł�czaj�c w to �ródła wskazane przez Zamawiaj�cego i jest 
zobowi�zany dostarczy� Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz�ciem eksploatacji �ródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentacj� zawieraj�c� raporty z bada� terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowan� przez siebie metod� wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialno
� za spełnienie wymaga� ilo
ciowych i jako
ciowych materiałów z jakiegokolwiek 
�ródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
zwi�zane z dostarczeniem materiałów do robót chyba 	e postanowienia ogólnych lub szczegółowych 
warunków umowy stanowi� inaczej. 
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Humus i nadkład czasowo zdj�te z terenu wykopów, ukopów  i miejsc pozyskania piasku i 	wiru b�d�
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko�czeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy b�d� wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład  odpowiednio do wymaga� umowy 
lub wskaza� Inspektora nadzoru. 
Z wyj�tkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie b�dzie prowadzi� 	adnych 
wykopów w obr�bie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 
Eksploatacja �ródeł materiałów b�dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi�zuj�cymi na danym 
obszarze. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako
� i wła
ciwo
� do robót i były dost�pne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawc�. 

2.4. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by� przez Wykonawc� wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mog�  by� wywiezione poza teren budowy tylko 
wówczas, gdy stanowi� nadmiar obj�to
ci robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
Je	eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie b�d�c nadmiarem obj�to
ci robót ziemnych, 
zostały za zgod� Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawc� poza teren budowy z przeznaczeniem 
innym ni	 budowa nasypów lub wykonanie prac obj�tych kontraktem, Wykonawca jest zobowi�zany do 
dostarczenia równowa	nej obj�to
ci gruntów przydatnych ze �ródeł własnych, zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny by� wywiezione przez Wykonawc�  na odkład.. 
Zapewnienie terenów na odkład nale	y do obowi�zków Zamawiaj�cego, o ile nie okre
lono tego inaczej w 
kontrakcie. Inspektor nadzoru mo	e nakaza� pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatno
� wynika jedynie z powodu zamarzni�cia lub nadmiernej wilgotno
ci. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu
Wykonawca jest zobowi�zany do u	ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jako
� wykonywanych robót. Sprz�t u	ywany do robót powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy i 

powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo
ci wskazaniom zawartym w ST,  PZJ  lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustale� w takich dokumentach sprz�t 

powinien by� uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajno
� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre
lonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow�. 

Sprz�t b�d�cy własno
ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by� utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowo
ci do pracy. B�dzie on zgodny z normami ochrony 
rodowiska i przepisami dotycz�cymi jego 

u	ytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do 

u	ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Je	eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo	liwo
� wariantowego u	ycia sprz�tu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptacj� przed u	yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t, po akceptacji Inspektora nie mo	e by� pó�niej zmieniany 

bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków umowy, zostan�
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

3.2. Sprz�t do robót ziemnych
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza� si� mo	liwo
ci� korzystania z 

nast�puj�cego sprz�tu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narz�dzia mechaniczne, młoty pneumatyczne,  

zrywarki , koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.) 
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- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urz�dzenia do hydromechanizacji  itp), 

- - transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta
moci�gi itp.) 
- sprz�tu zag�szczaj�cego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.)

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich 
rodków transportu, które nie wpłyn� niekorzystnie 
na jako
� wykonywanych robót i wła
ciwo
ci przewo	onych materiałów. 

rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre
lonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obci�	e� na osie i innych parametrów technicznych. �rodki transportu nie 
odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych obci�	e� na osie mog� by� dopuszczone przez Inspektora nadzoru 
pod warunkiem przywrócenia sianu pierwotnego u	ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca b�dzie usuwa� na bie	�co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2. Transport gruntów
Wybór 
rodków transportowych oraz metod transportu powinien by� dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego obj�to
ci, technologii odspajania i załadunku oraz odległo
ci transportu. Wydajno
� 
rodków 
transportowych powinna by� ponadto dostosowana do wydajno
ci sprz�tu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu (materiału). 
Zwi�kszenie odległo
ci transportu ponad warto
ci zatwierdzone nie mo	e by� podstaw� roszcze� Wykonawcy, 
dotycz�cych dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwi�kszone odległo
ci nie zostały wcze
niej zaakceptowane 
na pi
mie przez Inspektora nadzoru. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako
� zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno
� z dokumentacj� projektow�, wymaganiami ST,PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno
� za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko
ci wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre
lonymi  w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na pi
mie przez Inspektora nadzoru. Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan�, je
li wymaga� tego b�dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawc� na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko
ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialno
ci za ich dokładno
�. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót b�d� oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a tak	e w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgl�dni wyniki bada� materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie wyst�puj�ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, do
wiadczenia z przeszło
ci, wyniki bada�
naukowych oraz inne czynniki wpływaj�ce na rozwa	an� kwesti�. 
Polecenia Inspektora nadzoru b�d� wykonywane nie pó�niej ni	 w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawc�, pod gro�b� zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

5.2. Dokładno�
 wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegaj�ce pó�niejszemu zasypaniu nale	y wyznaczy�
przed przyst�pieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i kraw�dzi wykopów 
powinny by� wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót 
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno by� sprawdzane przez nadzór techniczny 
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
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Tyczenie obrysu wykopu powinno by� wykonane z dokładno
ci� do +/- 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by� wi�ksze ni	 +/- 10 cm. Ró	nice w 
stosunku do projektowanych rz�dnych robót ziemnych nie mo	e przekroczy� +1 cm i - 3 cm. 
Szeroko
� wykopu nie mo	e ró	ni� si� od szeroko
ci projektowanej o wi�cej ni	 +/- 10 cm, a kraw�dzie 
wykopu nie powinny mie� wyra�nych załama� w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno ró	ni� si� od projektowanego o wi�cej ni	 10°o  jego warto
ci wyra	onej 
tangesem k�ta. Maksymalna gł�boko
� nierówno
ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza� 10 cm przy 
pomiarze łat� 3 – metrow�  

5.3. Odwodnienia robót ziemnych
Niezale	nie od budowy urz�dze�, stanowi�cych elementy systemów odwadniaj�cych, uj�tych w dokumentacji 
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaj� tego warunki terenowe, wykona� urz�dzenia, które 
zapewni� odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczy�
grunty przed przewilgoceniem  i nawodnieniem. Wykonawca ma obowi�zek takiego wykonywania wykopów i 
nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawa� w całym okresie trwania robót spadki, zapewniaj�ce prawidłowe 
odwodnienie. 
Je	eli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn� nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała 
nieprzydatno
�, Wykonawca ma obowi�zek usuni�cia tych gruntów i zast�pienia ich gruntami przydatnymi na 
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiaj�cego za te czynno
ci, jak równie	 za 
dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniej�cych zbiorników naturalnych i urz�dze� odwadniaj�cych musi by� poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umo	liwia� jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. 
W czasie robót ziemnych nale	y zachowa� odpowiedni spadek podłu	ny rowków odwadniaj�cych, 
umo	liwiaj�cych szybki odpływ wód z wykopu. 
ródła wody odsłoni�te przy wykonywaniu wykopów, nale	y uj�� w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe 
nale	y odprowadzi� poza teren pasa robót ziemnych. 

6.KONTROLA JAKO�CI ROBOT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

6.1.1. Program zapewnienia jako
ci 
Do obowi�zków Wykonawcy nale	y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jako
ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, mo	liwo
ci techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jako
ci b�dzie zawiera�: 

a) cz�
� ogóln� opisuj�c�: 

- organizacj� wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 

- organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako
� i terminowo
� wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system  (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i Sterowania jako
ci� wykonywanych robót, 
- wyposa	enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zleci� prowadzenie bada�). 

- sposób oraz form� gromadzenia wyników bada� laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów steruj�cych, a tak	e wyci�ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i form� przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
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b) cz�
� szczegółow� opisuj�c� dla ka	dego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposa	eniem w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilo
� 
rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp,. 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrac� ich wła
ciwo
ci w czasie transportu, 
- sposób i procedur� pomiarów i bada� (rodzaj i cz�stotliwo
�, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urz�dze� itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób post�powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj�cymi wymaganiom. 

6.1.2. Zasady kontroli jako
ci robót 
Celem kontroli robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi�gn�� zało	on� jako
�
robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� robót i jako
ci materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, wł�czaj�c personel, laboratorium, sprz�t, zaopatrzenie i wszystkie urz�dzenia niezb�dne do 

pobierania próbek i bada� materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru mo	e za	�da� od Wykonawcy przeprowadzenia 

bada� w celu zademonstrowania, 	e poziom ich wykonania jest zadawalaj�cy. 

Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz robót z cz�stotliwo
ci� zapewniaj�c�
stwierdzenie, 	e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo
ci s� okre
lone w ST. normach i wytycznych. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam okre
lone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewni� wykonanie robót zgodnie z umow�. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 
wiadectwa, 	e wszystkie stosowane urz�dzenia i sprz�t 

badawczy posiadaj� wa	n� legalizacj�, zostały prawidłowo wykalibrowane  i odpowiadaj� wymaganiom norm 

okre
laj�cych procedury bada�. 

Inspektor nadzoru b�dzie mie� nieograniczony dost�p do pomieszcze� laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci�gni�ciach 

dotycz�cych urz�dze� laboratoryjnych, sprz�tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Je	eli niedoci�gni�cia te b�d� tak powa	ne, 	e mog� wpłyn�� ujemnie na wyniki bada�, 

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u	ycie do robót badanych materiałów i dopu
ci je do u	ytku dopiero 

wtedy, gdy niedoci�gni�cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan� usuni�te i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jako
� tych materiałów. 

Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów ponosi Wykonawca. 

6.1.3. Pobieranie próbek 
Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, 	e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z jednakowym prawdopodobie�stwem 

wytypowane do bada�. 

Inspektor nadzoru b�dzie mie� zapewnion� mo	liwo
� udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 

nadzoru Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych materiałów, które budz� w�tpliwo
ci co 

do jako
ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan� przez Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych bada� pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy. 

Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Próbki dostarczone przez Wykonawc� do bada� b�d� odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.1.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa� mo	na wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi
mie ich wyniki 

do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.1.5. Raporty z bada�
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Wykonawca b�dzie przekazywa� Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada�
jak najszybciej, nie pó�niej jednak ni	 w terminie okre
lonym w programie zapewnienia  jako
ci. 
Wyniki bada� (kopie) b�d� przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jako
ci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u �ródła ich wytwarzania i zapewniona mu b�dzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc�, b�dzie 
ocenia� zgodno
� materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada� dostarczonych przez 
Wykonawc�. 
Inspektor nadzoru mo	e pobiera� próbki materiałów i prowadzi� badania niezale	nie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Je	eli wyniki tych bada� wyka	�, 	e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezale	nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada�, albo 
oprze si� wył�cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno
ci materiałów i robót z dokumentacj�
projektow� i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada� i pobierania próbek 
poniesione zostan� przez Wykonawc�. 

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru mo	e dopu
ci� do u	ycia tylko te materiały, które 

posiadaj�: 

1. certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, 	e zapewniono zgodno
� z kryteriami technicznymi 
okre
lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła
ciwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

2. deklaracj� zgodno
ci lub certyfikat zgodno
ci z: 

• Polsk� Norm�, 

• aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je	eli nie s�
obj�te certyfikacj� okre
lon� w pkt.  1, i które spełniaj� wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez SST, ka	da ich partia 
dostarczona do robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre
laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 

6.1.8. Dokumenty budowy [1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i Wykonawc� w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko�ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno
� za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie	�co i b�d� dotyczy� przebiegu robót, stanu 

bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Ka	dy zapis w dzienniku budowy b�dzie opatrzony dat� jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu	bowego. Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał�
technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo
rednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem zał�cznika i 
opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy nale	y wpisywa� w szczególno
ci: 

• dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako
ci i harmonogramów robót, 

• terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót. 

• przebieg robót, trudno
ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz�
ciowych i ostatecznych     
   odbiorów robót, 

 • wyja
nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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     • stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania    

   robót podlegaj�cych ograniczeniom lub wymaganiom w zwi�zku z  warunkami klimatycznymi, 
      • zgodno
� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
      • dane dotycz�ce czynno
ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  

   wykonywania robót, 

      • dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
      • dane dotycz�ce jako
ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada� z  

   podaniem kto je  przeprowadzał, 

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

      • inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyja
nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedło	one Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania si�. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si�. Projektant nie jest 

jednak stron� umowy i nie ma uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy robót. 

[2] Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka	dego z elementów 

robót.         

Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� w sposób ci�gły w jednostkach przyj�tych w kosztorysie i wpisuje 

do rejestru obmiarów. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno
ci lub certyfikaty zgodno
ci materiałów, orzeczenia o jako
ci 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada� Wykonawcy b�d� gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jako
ci. Dokumenty te stanowi� zał�czniki do odbioru robót. Winny by� udost�pnione 

na ka	de 	yczenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nast�puj�ce dokumenty: 

a) pozwolenie na realizacj� zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustale�, 
f) korespondencj� na budowie. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl�du na 
	yczenie Zamawiaj�cego. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno
ci z wymaganiami

specyfikacji okre
lonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacj� projektow�. 
Szczególn� uwag� nale	y zwróci� na: 

• wła
ciwe uj�cie i odprowadzenie wód opadowych, 

• wła
ciwe uj�cie i odprowadzenie wysi�ków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jako
ci wykonania robót 

Czynno
ci wchodz�ce w zakres sprawdzania jako
ci wykonania robót okre
lono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Cz�stotliwo
� oraz zakres bada� i pomiarów Cz�stotliwo
� oraz zakres bada� i pomiarów do odbioru 

wykopu ziemnego podaje tablica 3. 
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Tablica 3

lp. Badana cecha Minimalna cz�stotliwo
� bada� i pomiarów 

1 Pomiar szeroko
ci wykopu 
ziemnego 

Pomiar ta
m�, szablonem, łat� o długo
ci 3 
m i poziomic� lub niwelatorem, w odst�pach 
co 20 m 

2 Pomiar szeroko
ci dna 
wykopu3 Pomiar rz�dnych powierzchni 
wykopu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równo
ci powierzchni 
wykopu 

6 Pomiar równo
ci skarp 

7 Pomiar spadu podłu	nego 
powierzchni wykopu 

Pomiar niwelatorem rz�dnych w odst�pach 
co 20 m oraz w punktach w�tpliwych 

6.3.2. Szeroko
� wykopu ziemnego 
Szeroko
� wykopu ziemnego nie mo	e ró	ni� si� od szeroko
ci projektowanej o wi�cej ni	 ± 10 cm. 
6.3.3. Rz�dne wykopu ziemnego 
Rz�dne wykopu ziemnego nie mog� ró	ni� si� od rz�dnych projektowanych o wi�cej ni	 -3 cm lub +1 cm. 
6.3.4. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie mo	e ró	ni� si� od pochylenia projektowanego o wi�cej ni	 10% warto
ci pochylenia 
wyra	onego tangensem k�ta. 
6.3.5. Równo
� dna wykopu 
Nierówno
ci powierzchni dna wykopu mierzone łat� 3-metrow� nie mog� przekracza� 3 cm. 
6.3.6. Równo
� skarp Nierówno
ci skarp, mierzone łat� 3-metrow� nie mog� przekracza� ±10 cm. 
6.4. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniaj�ce wymaga� podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostan�
odrzucone. Je
li materiały, nie spełniaj�ce wymaga� zostan� wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wła
ciwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazuj� wi�ksze odchylenia cech od okre
lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji 
powinny by� ponownie wykonane przez Wykonawc� na jego koszt. 
Na pisemne wyst�pienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru mo	e uzna� wad� za nie maj�c� zasadniczego 
wpływu na jako
� robót i ustali zakres i wielko
� potr�ce� za obni	on� jako
�. 

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót b�dzie okre
la� faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj� projektow� i ST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 

Wyniki obmiaru b�d� wpisane do ksi��ki obmiarów. 
Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo
ci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót. Bł�dne dane zostan� poprawione wg 
ustale� Inspektora nadzoru na pi
mie. Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto
ci� wymagan�
do celu miesi�cznej płatno
ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre
lonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawc� i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót
Długo
ci pomi�dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b�d� obmierzone poziomo wzdłu	 linii osiowej. 
Je
li ST wła
ciwe dla danych robót nie wymagaj� inaczej, obj�to
ci b�d� wyliczone w m3 jako długo
�
pomno	ona przez 
redni przekrój wg obj�to
ci wykopu w stanie rodzinnym. 
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilo
ci robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest 
mo	liwe, nale	y jak ilo
� oblicza� wg obmiaru na 
rodkach transportowych lub nasypie z uwzgl�dnieniem 
współczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, 	e dolne warto
ci stosowa� w nasypach 
przed ich zag�szczeniem, a górne przy obliczaniu obj�to
ci na jednostkach transportowych. 
Ilo
ci, które maj� by� obmierzone wagowo, b�d� wa	one w tonach  lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami 
ST. 
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7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy
Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b�d� zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je	eli urz�dzenia 
te lub sprz�t wymagaj� bada� atestuj�cych, to Wykonawca b�dzie posiada� wa	ne 
wiadectwa legalizacji. 
Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdra�ania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz�dzenia wagowe odpowiadaj�ce odno
nym wymaganiom ST. B�dzie 
utrzymywa� to wyposa	enie, zapewniaj�c w sposób ci�gły zachowanie dokładno
ci wg norm zatwierdzonych 
przez Inspektora nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz�
ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak	e w 

przypadku wyst�powania dłu	szej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia b�d� wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to
ci b�d� uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w karcie ksi�	ki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mog� by� doł�czone w 
formie oddzielnego zał�cznika do ksi�	ki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorów robót.

W zale	no
ci od ustale� odpowiednich ST, roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 

b) odbiorowi cz�
ciowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo
ci i jako
ci wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo	liwiaj�cym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiaj�cego. 
Gotowo
� danej cz�
ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pó�niej jednak ni	 w 
ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jako
� i ilo
� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj�cych 

komplet wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj�
projektow�, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz��ciowy
Odbiór cz�
ciowy polega na ocenie ilo
ci i jako
ci wykonanych cz�
ci robót. 
Odbioru cz�
ciowego robót dokonuje si� wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilo
ci, jako
ci i warto
ci. 
Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo
� do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona przez Wykonawc�
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi
mie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz�c od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru zako�czenia robót i przyj�cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno
ci Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako
ciowej na podstawie przedło	onych 
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dokumentów, wyników bada� i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno
ci wykonania robót z dokumentacj�
projektow� i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w trakcie odbiorów 
robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniaj�cych i robót 
poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez komisj�, 	e jako
� wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj� projektow� i ST z uwzgl�dnieniem tolerancji i nie ma 
wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze�stwo ruchu, komisja dokona potr�ce�, 
oceniaj�c pomniejszon� warto
� wykonywanych robót w stosunku do wymaga� przyj�tych w dokumentach 
umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót, sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 
1. dokumentacj� projektow� z naniesionymi zmianami oraz dodatkow�, je
li została sporz�dzona w trakcie 
realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.uzupełniaj�ce lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i ksi�	ki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ. 

6. deklaracje zgodno
ci lub certyfikaty zgodno
ci wbudowanych materiałów, zgodnie z ST i ew. PZJ, 

7. opini� technologiczn� sporz�dzon� na podstawie wszystkich wyników bada� i pomiarów zał�czonych 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych ( np. na przeło	enie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, o
wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót wła
cicielom 
urz�dze�, 

9. geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie b�d� gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiór ostateczny robót". 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ustalenia ogólne
Podstaw� płatno
ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� obmiarow�  ustalon�
dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno
ci jest warto
� (kwota) podana 

przez Wykonawc� w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie 

czynno
ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre
lone dla tej roboty w ST i w 

dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót b�d� obejmowa�: 

• robocizn� bezpo
redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
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• warto
� zu	ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 

• warto
� pracy sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami, 

• koszty po
rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Ceny jednostkowe mog� by� waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen 
jednostkowych nie nale	y wlicza� podatku VAT. 

9.2. Organizacja ruchu
Koszty zwi�zane z organizacj� ruchu obejmuj�: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru 
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnie� wynikaj�cych z post�pu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o
wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpiecze�stwa 
ruchu, 

c) opłaty/dzier	awy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcj� tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw�	ników, barier, oznakowa� i drena	u, 
f) tymczasow� przebudow� urz�dze� obcych. 

 Koszt utrzymani organizacji ruchu: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni�cie tymczasowych oznakowa� pionowych, 
poziomych, barier i 
wiateł. 
Koszt uruchomienia i likwidacji dotycz�cych organizacji ruchu obejmuje: 
a) usuni�cie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
c) koszty zwi�zane z organizacj� ruchu publicznego. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE

10.1. Normy
PN-B-02480:1986    Grunty budowlane. Okre
lenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B–04452 :1974       Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B–04481:1988     Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-06050:1999  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 

10.2.  Inne dokumenty
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.. U. z 2002 r. Nr    
106 póz. 1126) z pó�niejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz.       U Nr 80 póz. 718). 
[2] Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta	u i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 
[3] Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  bezpiecze�stwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót  budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 

UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania jego aktualnej 
tre�ci. 
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STB 01.02.00 ZBROJENIE KONSTUKCJI �ELBETOWYCH 
  

1.  Nazwa zamówienia  

„BUDYNEK �ŁOBKA I PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZB�DN� INFRASTRUKTUR� W DREZDENKU”

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
zbrojarskich (konstrukcji z betonu) 

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

1.3 Zakres robót obj�tych ST  

- zbrojenie konstrukcji z betonu ( wygi�cie, przyci�cie, ł�czenie oraz monta	)  
  

1.4 Okre�lenia podstawowe  
Okre
lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z ustaw� Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz�dzeniami wykonawczymi, nomenklatur� Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robót zbrojarskich nale	y rozumie� wszystkie prace budowlane    
  zwi�zane z wykonaniem robót zbrojarskich   zgodnie z ustaleniami projektowymi,  
- Wykonawca – osoba  lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniaj�cy jako
�, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje   

poszczególne operacje robocze – procedura mo	e by� zast�piona przez normy, aprobaty techniczne i        
instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj� dane opisuj�ce   
  przedmiot i wymagania jako
ciowe wykonanych robót zbrojarskich  

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
Przy wykonywaniu robót 	elbetowych  nale	y przestrzega� zasad podanych w normie 
PN-B-03264:2002   Konstrukcje betonowe, 	elbetonowe i spr�	one. Obliczenia  statyczne i  projektowania   
PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i 	elbetowe  - Wytyczne wykonawstwa.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
� ich wykonania oraz za ich zgodno
� z dokumentacj�
projektow�, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

2. MATERIAŁY  

2.1 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST  
       00.00.00„Wymagania ogólne „ pkt.2 
2.2. Pr�ty zbrojarskie ze stali A-I  (St3S) 
2.3. Pr�ty zbrojarskie ze stali A-III N (RB 500 W) 
2.4. Pr�ty zbrojarskie ze stali A-0  (St3S) 
2.5. Drut okr�gły    

1. Dostarczone na budow� pr�ty zbrojeniowe w postaci kr�gów lub pr�tów prostych w wi�zkach powinny mie�
za
wiadczenie o jako
ci (certyfikat). Kr�gi i wi�zki pr�tów powinny by� zaopatrzone w przywieszki zawieraj�ce: 
znak wytwórcy, 
rednic� minimaln� znak stali, numer wytopu, znak obróbki cieplnej. 
2. Pr�ty ze stali zbrojeniowych klasy A-III  powinny by� okr�głe, a na ich powierzchni powinny znajdowa� si�
dwa 	eberka podłu	ne usytuowane przeciwległe do siebie i biegn�ce równolegle do podłu	nej osi pr�ta. 
Mi�dzy tymi 	eberkami powinny znajdowa� si� 	eberka poprzeczne usytuowane w tzw. jodełk� i nachylone do 
osi podłu	nej pr�ta z jednej strony pod k�tem �= 60°, a z drugiej strony pod k�tem 360°-� = 300°.

Siatki zbrojeniowe i szkielety zgrzewane 
Do zbrojenia konstrukcji z betonu mog� by� stosowane zgrzewane siatki zbrojeniowe standardowe lub typowe. 
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Siatki powinny by� wykonane z pr�tów z drutu gładkiego lub profilowanego na zimno, krzy	uj�cych si� pod 
k�tem 90°, o rozstawie co 50 i 75 mm lub krotno
ci tych wymiarów i poł�czonych za pomoc� elektrycznego 
zgrzewania punktowego(garbowego). 
Siatki standardowe o wymiarach stałych 6,0 x 2,45 m z drutu gładkiego lub profilowanego powinny by�
produkowane na skład. 
Siatki typowe nale	y wykonywa� według indywidualnych zamówie�. Długo
� tych siatek nie mo	e by� wi�ksza 
ni	 12 m. a szeroko
� nie wi�ksza ni	 2,45 m. Dopuszcza si� rozstawienie pr�tów poprzecznych w siatkach 
typowych w odległo
ciach ustalonych przez zamawiaj�cego. 
Siatki standardowe i typowe powinny by� produkowane w wyspecjalizowanych zakładach. wyposa	onych w 
automatyczne zgrzewarki. 
Do zbrojenia konstrukcji z betonu mog� by� stosowane zgrzewane płaskie i przestrzenne szkielety 
zbrojeniowe. 
Płaskie szkielety zbrojeniowe w postaci prefabrykowanych elementów zbroje� konstrukcji z betonu powinny by�
wykonywane ze stalowych pr�tów prostych krzy	uj�cych si� pod k�tem 90°, poł�czonych za pomoc�
elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego) w miejscach styków. 
Przestrzenne szkielety zbrojeniowe nale	y wykonywa� z płaskich szkieletów zbrojeniowych i pojedynczych 
pr�tów stalowych poł�czonych za pomoc� elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego) lub spawania 
elektrycznego łukowego. 

3. SPRZ�T  
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2 Sprz�t do wykonania robót zbrojarskich   
Prace  zbrojarskie  nale	y  wykonywa�  specjalistycznymi  urz�dzeniami  - gi�tarkami. prostowarkami. 
no	ycami i innymi stanowi�cymi wyposa	enie zbrojami. 
Sprz�t ma spełnia� wymogi BHP. osoby go obsługuj�ce powinny by� odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2 Transport  
Zastosowane materiały mog� by� przewo	one 
rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod 
wzgl�dem mo	liwo
ci uło	enia i umocowania ładunku oraz bezpiecze�stwa transportu.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przyst�pienia do robót  

- Przed rozpocz�ciem robót zbrojarskich nale	y : 
a. dokona� odbioru deskowania   

5.3 Przy wykonywaniu robót zbrojarskich nale	y przestrzega� zasad podanych w normie PN-B-03264:2002 
Konstrukcje betonowe, 	elbetonowe i spr�	one. Obliczenia  statyczne i  projektowania PN –89/H-06250 Roboty 
betonowe i 	elbetowe Wymagania i badania przy odbiorze.  

5.3.1. Przygotowanie pr�tów zbrojeniowych 

  (a) Oczyszczanie pr�tów zbrojeniowych 

•  Pr�ty stalowe, przed ich u	yciem do wkładek zbrojeniowych zgodnie z projektem, nale	y     
   oczy
ci� z kurzu, ziemi, zgorzeliny, lu�nej rdzy, tłustych plam lub innych  zanieczyszcze�. 
•  Czyszczenie pr�tów powinno by� dokonywane metodami nie powoduj�cymi zmian we 
   wła
ciwo
ciach technicznych stali ani pó�niejszej korozji. 
• Pr�ty stalowe u	yte do wkładek zbrojeniowych powinny by� wyprostowane. 

(b) Prostowanie i ci�cie pr�tów zbrojeniowych 

• W przypadku prostowania stali metod� wyci�gania - stanowiska pracy, miejsca 
zamocowania pr�tów oraz tras� z obu stron toru wyci�gowego nale	y zabezpieczy�
ogrodzeniem chroni�cym pracowników. 
• Na terenie ogrodzonym zabronione jest: 
- przebywanie .pracownikom wzdłu	 wyci�ganego pr�ta zbrojeniowego w czasie 
prostowania stali, 
- przebywanie osób nie zatrudnionych przy prostowaniu, 
- organizowanie innych stanowisk roboczych i składowisk. 
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• Wprowadzanie ko�ca pr�ta ze zwoju do pro
ciarki jest dozwolone tylko po jej 
zatrzymaniu. 
• Kołowrotki do rozwijania zwojów stali zbrojeniowej oraz przestrze� pomi�dzy 
kołowrotkami a pro
ciarkami powinny by� ogrodzone. 
•  Przy ci�ciu pr�tów' zbrojeniowych nale	y przestrzega� nast�puj�cych zasad: 
- w przypadku ci�cia pr�tów no	ycami r�cznymi nale	y ci�ty pr�t oprze� obustronnie 

na kozłach lub stole zbrojarskim 
-    ci�cie pr�tów o 
rednicy wi�kszej ni	 20 mm no	ycami jest zabronione, 
- przy mechanicznym przecinaniu pr�tów'- chwytanie r�k� pr�tów w odległo
ci mniejszej ni	 50 cm od 

no	yc tn�cych jest zabronione. 

(c) Gi�cie pr�tów zbrojeniowych 

Przy gi�ciu pr�tów zbrojeniowych nale	y przestrzega� nast�puj�cych zasad: 
- gi�cie pr�tów o 
rednicy do 20 mm mo	e by� wykonywane r�cznie lub  

mechanicznie, 
- pr�ty o 
rednicy wi�kszej ni	 20 mm mog� by� odginane wył�cznie za pomoc�       

urz�dze� mechanicznych, gi�cie pr�tów o 
rednicy powy	ej 30 mm w stanie ogrzanym nale	y 
ograniczy� tylko do stali walcowanych na gor�co i przy zachowaniu szczegółowych wytycznych dla 
tego rodzaju gi�cia, stanowi�cych zał�cznik do dokumentacji technicznej robót zbrojarskich. 

- zakładanie pr�tów, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gi�ciu pr�tów  
zbrojeniowych na mechanicznej gi�tarce dopuszczalne jest tylko przy  unieruchomionej tarczy 
gi�tarki. 

5.3.2. Monta� zbrojenia 

(a) Ogólne zasady monta�u 

1. Ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno by� wykonywane według 
przygotowanych schematów zapewniaj�cych kolejno
� robót, przy której wcze
niej uło	one 
elementy b�d� umo	liwiały dalszy monta	 zbrojenia. 
2. Nie nale	y podwiesza� i mocowa� do zbrojenia deskowa�, pomostów transportowych, urz�dze�
wytwórczych i monta	owych. 
3. Zbrojenie nale	y układa� po sprawdzeniu i odbiorze deskowa�
4. Zbrojenie powinno by� trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczaj�cy od 
uszkodze� i przemieszcze� podczas podawania materiału i zag�szczania mieszanki betonowej. 
5. Pr�ty, siatki i szkielety nale	y układa� w deskowaniu tak, aby grubo
� otuliny betonu 
odpowiadała warto
ciom podanym w projekcie lub - w przypadku braku danych Specyfikacji Technicznej 

(b) Monta� zbrojenia z pojedynczych pr�tów 

1. Monta	 zbrojenia z pojedynczych pr�tów powinien by� dokonywany bezpo
rednio w deskowaniu. 
2. Zbrojenie płyt pr�tami pojedynczymi powinno by� układane według rozstawienia pr�tów oznaczonego w 
projekcie. 
3. Monta	 zbrojenia z pr�tów pojedynczych w belkach i słupach mo	na wykona� bezpo
rednio w deskowaniu 
pod warunkiem zapewnienia odpowiednio dost�pu w czasie robót zbrojarskich. 
4. Ł�czenie poszczególnych pr�tów zbrojenia mi�dzy sob� powinno odpowiada� wymaganiom podanym 
powy	ej.

(c) Monta� zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletów płaskich

1. Monta	 zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletów płaskich nale	y wykonywa� dokładnie według rysunków 
roboczych elementów.  
Poszczególne siatki i szkielety powinny by� usytuowane zgodnie z projektem. 
2. przy monta	u zbrojenia płyt siatkami zgrzewanymi nale	y zwróci� szczególn� uwag� na 
usytuowanie pr�tów no
nych i rozdzielczych w sposób zapewniaj�cy projektowan� wysoko
�
u	ytkow� płyty d. Obrócenie siatki, czyli zmiana poło	enia pr�tów rozdzielczych i głównych, 
mo	e bowiem spowodowa� zmniejszenie no
no
ci elementu oraz znaczne przesuni�cie pionowe zbrojenia w 
stykach siatek. 
3. Na długo
ci styków i na długo
ci zakotwienia siatek i szkieletów płaskich powinien  znajdowa� si� co 
najmniej jeden pr�t poprzeczny lub rozdzielczy . 
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6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jako
ci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  

1. Zbrojenie wszystkich elementów 	elbetowych powinno by� poddane kontroli przed 
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: 

- ogl�dziny. 
- badanie zgodno
ci wykonania zbrojenia z obowi�zuj�cymi przepisami, 
- badanie zgodno
ci wymiarów zbrojenia z projektem, 
- badanie zgodno
ci usytuowania zbrojenia z projektem, 
- sprawdzenie za
wiadcze� jako
ci zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych w 
   specjalistycznych zakładach centralnych, 
- badanie jako
ci poł�cze� zgrzewanych wykonywanych na placu budowy. 

2. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu i w ustawieniu zbrojenia nie powinny by� wi�ksze ni	 podano w tabeli 
poni	ej. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia 

Okre
lenie 
wymiaru 

warto
� odchyłki 

Od wymiarów siatek i szkieletów wi�zanych lub 
zgrzewanych:                                                                   
a. w długo
ci elementu                                                    
b. w szeroko
ci (wysoko
ci) elementów                                      
przy wymiarze do 1 m                                                         
przy wymiarze powy	ej 1 m 

                                                                                                      

±  10 mmm                                                                                             

±    5 mm                                                                                  
±  10 mm                                                                                              

W rozstawie pr�tów podłu	nych poprzecznych i 
strzemion:                                                                          
a - przy 
rednicy    20 mm                                               
b - przy 
rednicy    20 mm  

                                                

± 10 mm                                                                              
± 0.5 d 

W poło	eniu odgi�� pr�tów ± 0.2 d 
W grubo
ci warstwy 
otulaj�cej 

± 10 
mm 

W poło	eniu poł�cze� (styków) pr�tów ± 25 
mm 

6.3. Warunki bada� stali i innych materiałów powinny by� wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez  
Inspektora nadzoru.    
Stal zbrojeniowa dostarczona na budow� powinna odpowiada� wymaganiom podanym w normach 
Pa�stwowych, a w przypadku braku takich norm na podstawie aprobaty technicznej wydanej przez jednostk�
upowa	nion� do wydawania aprobat technicznych. 
W zale	no
ci od 
rednicy pr�tów i klasy stali pr�ty zbrojeniowe powinny by� dostarczone w postaci kr�gów lub 
wi�zek pr�tów prostych. �rednica kr�gów powinna wynosi� 550-1000 mm, a ich masa do 1000 kg. Masa 
wi�zek pr�tów nie powinna przekracza� 5000 kg.  
Pr�ty proste wszystkich klas powinny by� dostarczone o długo
ciach 10 - 12 m, je	eli w zamówieniu nie 
okre
lono innej długo
ci wymaganej. 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Obmiar robót nale	y wykonywa� w tonach zamontowanego zbrojenia. 
7.3 Wielko
ci obmiarowe robót zbrojarskich okre
la si� na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

  
8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór deskowania nale	y przeprowadzi� bezpo
rednio przed przyst�pieniem do robót zbrojarskich.  
8.3. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je	eli  
wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały pozytywne wyniki. 
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8.4. Wymagania przy odbiorze okre
la norma PN-B-03264:2002   Konstrukcje betonowe, 	elbetonowe i 
spr�	one. Obliczenia  statyczne i  projektowania PN –89/H-06250 Roboty betonowe i 	elbetowe Wymagania i 
badania przy odbiorze.  PN –88/B-06250 Roboty betonowe i 	elbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze 

Sprawdzeniu podlega : 
a. zgodno
� z dokumentacj� techniczn� , 

b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. odbiór deskowa� i rusztowa�, 
d. badanie prawidłowo
ci i dokładno
ci wykonania zbrojenia, 

1. Z dokonanego odbioru zbrojenia nale	y sporz�dzi� protokół, w którym powinny by� podane numery 
rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie odst�pstwa od projektu, stwierdzenie o usuni�ciu  ewentualnych wad 
i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania. 
2. Do protokołu odbioru zbrojenia doł�czamy: 

-   za
wiadczenia o jako
ci producentów siatek i szkieletów zgrzewanych, 
-   protokoły badania poł�cze� zgrzewanych, i spawanych wykonanych na placu budowy, 
 -   odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie 
      roboczym. 

Niezale	nie od protokołu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem 
dopuszczaj�cym zbrojenie do zabetonowania powinny by� wpisane do dziennika budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Ogólne  ustalenia dotycz�ce podstawy płatno
ci  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, b�dzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiaj�cym.

10. PRZEPISY ZWI�ZANE
10.1. Normy 

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, 	elbetonowe i spr�	one. Obliczenia  statyczne i  
projektowania   

PN-B-06251:1963   Roboty betonowe i 	elbetowe  - Wytyczne wykonawstwa.  
PN-B-03264:2002     Konstrukcje betonowe, 	elbetonowe i spr�	one. Obliczenia  statyczne i  

projektowania  
PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu – Pr�ty gładkie 
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu – Pr�ty gładkie – Dodatkowe wymagania stosowane w 

kraju 
PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu – Pr�ty 	ebrowe 
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu – Pr�ty 	ebrowe  – Dodatkowe wymagania stosowane 

w kraju 

UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania jego aktualnej 
tre�ci. 
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STB 01.03.00 BETON KONSTRUKCYJNY 

1.  Nazwa zamówienia  

„BUDYNEK �ŁOBKA I PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZB�DN� INFRASTRUKTUR� W DREZDENKU”

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
	elbetowe  

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

1.3 Zakres robót obj�tych ST  

- wylanie elementów 	elbetowych  

1.4 Okre�lenia podstawowe  
Okre
lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z ustaw� Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz�dzeniami wykonawczymi, nomenklatur� Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robót 	elbetowe nale	y rozumie� wszystkie prace 
budowlane zwi�zane z wykonaniem robót 	elbetowych  zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniaj�cy jako
�, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura mo	e by� zast�piona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj� dane opisuj�ce 
przedmiot i wymagania jako
ciowe wykonanych robót 	elbetowe  

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
Przy wykonywaniu robót 	elbetowych  nale	y przestrzega� zasad podanych w normie  PN -B-06251:1963 
Roboty betonowe i 	elbetowe. Wytyczne wykonawstwa 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
� ich wykonania oraz za ich zgodno
� z dokumentacj�
projektow�, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST              
00.00.00„Wymagania ogólne „ pkt.2  
2.2  Drewno na deskowania i rusztowania 

Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robót ciesielskich powinno odpowiada�
wymaganiom normy  
Sklejka na deskowania powinna odpowiada� normie. 
2.3 Elementy stalowe rusztowa� składanych 

Elementy stalowe do budowy rusztowa� składanych s� elementami zinwentaryzowanymi.  

Odbiór tych elementów powinien by� wykonany przez wytwórni� przy dostawie. 
Wymiary zasadniczych elementów rusztowa� powinny odpowiada� wymaganiom dla: 

• rur bez szwu  
• kształtowników  
• blach grubych i uniwersalnych 

2.4 Beton konstrukcyjny  C25/30, C25/30, C 20/25, C16/20, C 12/15, C 8/10   dostarczony z wytwórni.
Do konstrukcji nale	y u	y� betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwórni klasy przyj�tej w projekcie. 
Beton powinien odpowiada� wymaganiom normy PN-EN 14845-1:2008 Metody badania włókien w betonie –
Cz�
� 1 :  Betony wzorcowe. Ewentualne dodatki do betonu ułatwiaj�cych betonowanie mog� by� stosowane 
w ilo
ciach i na warunkach podanych w Aprobatach Technicznych. 
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Nie dopuszcza si� stosowania do elementów konstrukcyjnych betonów wykonywanych na budowie w 
warunkach poligonowych bez dostatecznych 
rodków kontroli.

3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2 Sprz�t do wykonania robót 	elbetowych  
Rusztowania i deskowania 
Roboty nale	y wykonywa� przy u	yciu sprawnego technicznie sprz�tu, przeznaczonego dla realizacji robót 
zgodnie z zało	on� technologi�.  Zaleca si� stosowanie nowoczesnych systemów rusztowa� i deskowa�  
oferowanych przez specjalistyczne przedsi�biorstwa. 
Betonowanie konstrukcji.  
Roboty nale	y prowadzi� przy u	yciu sprz�tu do transportu mieszanki betonowej i jej zag�szczania. 
Dobór 
rodków transportu wewn�trznego powinny zapewni� dostarczenie do miejsca betonowania betonu o 
zało	onej konsystencji oraz przyj�tego sposobu zag�szczania. 

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2 Rusztowania i deskowania 
Zastosowane materiały mog� by� przewo	one 
rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod 
wzgl�dem mo	liwo
ci uło	enia i umocowania ładunku oraz bezpiecze�stwa transportu  
Transport poziomy elementów. 
Sposób załadowania i umocowania elementów otrzymanych z demonta	u rusztowa� i deskowa� na 
rodki 
transportu powinien zapewnia� ich stateczno
� i ochron� przed przesuni�ciem si� ładunku podczas transportu. 
Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne powinny by� odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i 
zdeformowaniem. 
Transport pionowy elementów składanych. 
Uchwyty do zamocowania st�	e� nie powinny by� zniekształcone lub wygi�te. Podnoszone elementy powinny 
by� zabezpieczone przed odkształceniem, na przykład przez zastosowanie podkładek drewnianych pod p�ta 
lub haki podnosz�ce elementy. 
Składowanie elementów rusztowa� stalowych. 
Elementy nale	y układa� na podkładach drewnianych dla zabezpieczenia od zetkni�cia z ziemi�, zalania wod�
i gromadzenia si� wody w zagł�bieniach konstrukcji. Przy układaniu elementów w stosy pionowe nale	y 
stosowa� odpowiednio rozło	one podkładki drewniane mi�dzy elementami, dla zabezpieczenia elementów 
przed odkształceniami wskutek przegi�cia lub docisku, oraz zachowa� odst�py umo	liwiaj�ce bezpieczne 
podnoszenie elementów. •Przy składowaniu elementów w bazach (magazynach) na dłu	szy okres czasu 
nale	y przeprowadza� okresow� kontrol� elementów, zwracaj�c szczególnie uwag� na zabezpieczenie 
przed korozj�. Przy stosowaniu rusztowa� i deskowa� systemowych nale	y przestrzega�   wymogów jakie 
narzuca dostawca systemu. 
4.3 Transport beton 
Transport mieszanki betonowej na budow� nie powinien powodowa� jej segregacji, zmian konsystencji i składu 
Mieszanka betonowa musi by� transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas 
transportu nie mo	e by� dłu	szy ni	: 

• 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C 
• 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C 

   25 mi n.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C
  Stosowanie 
rodków transportu bez mieszalnika jest nie  dopuszczalne.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przyst�pienia do robót  

- Przed rozpocz�ciem robót 	elbetowych nale	y : 
b. sprawdzi� czy opór jednostkowy podło	a gruntowego na poziomie posadowienia jest co 

najmniej równy warto
ci wskazanej w projekcie  
c. dokona� odbioru deskowania i zbrojenia  

Wykonawca przed przyst�pieniem do betonowania powinien przedstawi� Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 
Projekt technologiczny betonowania, która okre
la� b�dzie kolejno
� betonowania i czas wykonania robót oraz 
planowa� termin rozebrania deskowania i rusztowania. 
5.3 Przy wykonywaniu robót 	elbetowych nale	y przestrzega� zasad podanych w normie PN –88/B-06250 

Roboty betonowe i 	elbetowe Wymagania i badania przy odbiorze.  
5.3.1 Wykonanie rusztowania i deskowania 
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Budow� rusztowa� i deskowa� nale	y prowadzi� zgodnie z Dokumentacj� Projektow� oraz wg wymaga� BN-  
70/9080-01 „Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i wykonania”.  Przykładowe 
wymiary elementów deskowa� stropów 	elbetowych pokazano w zał�czonej poni	ej tabeli STK3.1. 
Wykonanie deskowa�  powinno uwzgl�dnia� podniesienie wykonawcze zwi�zane ze strzałk� konstrukcji,  
ugi�ciem i osiadaniem rusztowa� pod wpływem ci�	aru uło	onego betonu o ile wielko
ci te podane  s� w 
Dokumentacji Projektowej. Deskowanie i zwi�zane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji 
zapewni� sztywno
� i niezmienno
� układu oraz bezpiecze�stwo konstrukcji. W przypadkach  stosowania 
nietypowych deskowa� i zwi�zanych z nimi rusztowa�, projekt ich powinien by� ka	dorazowo oparty na 
obliczeniach statycznych sporz�dzonych w oparciu o odpowiednie normy. 
Ustalona konstrukcja deskowa� powinna by� sprawdzona na siły wywołane parciem 
wie	ej 
Masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzgl�dnieniem szybko
ci betonowania. 
sposobu zag�szczania i obci�	ania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowa� powinna umo	liwia� łatwy 
ich monta	 i demonta	 oraz wielokrotno
� ich u	ycia. Tarcze deskowa� powinny by� tak  szczelne, aby 
zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. 
Mo	na stosowa� deskowania metalowe i podlegaj� one takim samym wymaganiom jak drewniane. Blachy 
u	yte do tych szalunków winny mie� grubo
� zapewniaj�c im nieodkształcalno
�. 
Łby 
rub i nitów powinny by� zagł�bione. 
Klamry lub inne urz�dzenia ł�cz�ce powinny zapewni� sztywne poł�czenie szalunków i mo	liwo
� ich 
usuni�cia bez zniszcze� betonu. Deskowania winny by� chronione przed rdz� tłuszczem i innymi 
zanieczyszczeniami. Wn�trze szalunków powinno by� pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie 
zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natłuszczenie nale	y wykona� po zako�czeniu budowy 
deskowa� lecz przed uło	eniem zbrojenia, które w 	adnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu 
jakimkolwiek 
rodkiem. 
�ruby, pr�ty, 
ci�gi w deskowaniach powinny by� wykonane ze stali w ten sposób, by ich cz�
� pozostaj�ca w 
betonie odległa była od zewn�trznej powierzchni co najmniej o 25 mm.  
Otwory po 
ci�gach nale	y wypełnia� zapraw� cementow� 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nale	y 
usuwa� wszelkie rozporki i zastrzały z drewna lub metalu (te ostatnie do 25 mm od zewn�trznej powierzchni 
betonu). 
Wszelkie kraw�dzie betonu winny by� 
ci�te pod k�tem 45° za pomoc� listwy trójk�tnej o boku 15 do 25 mm. 
Listwy te musz� by� nast�pnie usuwane z wykonanej konstrukcji.Deskowania belek i rozpi�to
ci ponad 3.0 m 
powinny by� wykonane ze strzałk� robocz� skierowan� w  odwrotnym kierunku od ich ugi�cia, przy czym 
wielko
� tej strzałki nie mo	e by� mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugi�cia tych belek przy 
obci�	eniu całkowitym (o ile przewiduje to projekt). 

 Wymiary deskowa� stropów �ebrowych 
Tarcze boczne 

Wysoko
�
belki 

m 

grubo
� desek, mm 

19 25 40 

Rozstaw 
nakładek m  

przekrój nakładek 
mm 

rozstaw nakładek 
m 

przekrój nakładek 
mm 

rozstaw nakładek 
m 

przekrój nakładek 
mm 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

0.8 

1.0 

1.2 

0.60 

0.50 

0.50 

0.50 

0.40 

0.40 

0.40 

19x80 

25x80 

40x60 

40x60 

40 x 90 

40 x 100 

40 x 120 

0.80 

0.70 

0.70 

0.60 

0.60 

0.60 

0.60 

25x80 

25x90 

40x60 

40x90 

40 x 100 

40 x 120 

40 x 150 

1.30 

1.20 

1.10 

1.00 

0.90 

0.90 

0.90 

40x90 

40x80 

40 x 90 

40x90 

40 x 100 

40x120 

40x150 

Tarcze denne i deski oporowe 

Wysoko
�
belki 

Rozstaw głowic 
stojaków, m 

Przekrój desek oporowych, mm Gwo�dzie do przybicia desek oporowych 


rednica- mm długo
�, mm liczba sztuk

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

0.8 

1.0 

1.2 

1.25 

1.15 

1.05 

1.00 

0.95 

0.85 

0.80 

25x120 

25x120 

25 x 120 

25 x 120 

40x100 

40x100 

40 x 100 

3.0 

3.5 

3.5 

3.5 

4.0 

4.5 

5.0 

70 

80 

80 

80 

100 

100 

125 

2 

3 

4 

5 

6 

6 

6 
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Grubo
� dna 50 mm
0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

0.8 

1.0 

1.2

1.65 

1.45 

1.35 

1.25 

1.15 

1.05 

1.00

25x120 

25x120 

25x120 

25 x 120 

50 x 100 

50x100 

50 x 100

3.0 

3.5 

3.5 

4.0 

4.5 

5.0 

5.0

70 

80 

80 

100 

125 

125 

125

3 

3 

5 

5 

6 

6 

8

Rygle
Rozpi�to
�

płyty w 

wietle m

grubo
� płyty, mm

od 60 do 80 od 90 do 120
grubo
� rygli, mm

            40                                            50                40                                        50
wysoko
� rygli, mm

1.6 

1.8

2.0 

2.2 

2.4

90-100 

100-110 

110-120 

120-130 

130-140 

80-90 

90-100 

100-110 

110-120 

120-130 

100-110 

120 

130 

140-150 

150 

100 

110 

120 

130 

140-160 

Deski podporowe rygli
Rozstaw 

podpór koryt 
belek m

grubo
� płyty, mm
od 60 do 80 od 90 do 120

grubo
� desek podporowych, mm
25 40 50 25 40 50

wysoko
� desek podporowych, mm
0.8 

1.0 

1.2 

1.4 

1.6 

1.8 

2.0 

2.2 

2.5 

2.7 

3.50

120 

120 

120 

130 

150 

170

- 
- 
- 
- 

60 

80 

90 

110 

120 

140 

160 

200 

- 

- 

-

60 

70 

80 

100 

110 

120 

130 

140 

170 

190 

200 - 220

120 

120 

130 

150 

170 

- 

- 

- 

- 

- 

-

70 

90 

100 

120 

140 

150 

160 

190 

- 

- 

-

60 

80 

90 

110 

120 

140 

150 

170 

180-200 

200-220 

220 - 240

Deskowania powinny by� wykonane 
ci
le według Dokumentacji Projektowej i przed wypełnieniem mas�
betonow� dokładnie sprawdzone, aby wykluczały mo	liwo
�, jakichkolwiek zniekształce� lub odchyle� w 
wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidłowo
� wykonania deskowa� i zwi�zanych z nimi rusztowa�
powinna by� stwierdzona przez kontrol� techniczn�. 
Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich mas� betonow� powinny by� obficie zlewane wod�. 
W przypadku kiedy w czasie prac monta	owych zachodzi mo	liwo
� zetkni�cia stalowego elementu 
rusztowania z przewodem linii energetycznej, linie energetyczne na czas monta	u powinny by� wył�czone. 
W przypadku kiedy zachodzi obawa, 	e podczas przenoszenia d�wigiem cz�
ci montowanej konstrukcji mog�
dotyka� przewodów elektrycznych, nale	y wykona� odpowiednie zabezpieczenie uniemo	liwiaj�ce zetkni�cie 
przewodów z konstrukcj�. 
Nale	y przewidzie� na ka	dym rusztowaniu drabiny dla pracowników. Nie jest dozwolone takie wykonywanie 
rusztowa�, 	e dost�p do nich prze widziany jest jedynie przez wspinanie si� po konstrukcji rusztowania. 
Na wierzchu rusztowa� powinny by� pomosty z desek z obustronnymi por�czami wysoko
ci co najmniej 1.10 m 
i z kraw�	nikami wysoko
ci 0.15m. Szeroko
� swobodnego przej
cia dla robotników nie powinna by� mniejsza 
od 0.60 m. 
Wykonanie rusztowa� i deskowa� systemowych nale	y wykona� według zalece� dostawcy systemu. 

5.3.2  Uło	enie mieszanki betonowej i piel�gnacja betonu 

Przygotowanie do uło	enia mieszanki betonowej obejmuje nast�puj�ce czynno
ci: 

1.Przed przyst�pieniem do betonowania powinna by� formalnie stwierdzona prawidłowo
� wykonania 
wszystkich robót poprzedzaj�cych betonowanie, a w szczególno
ci: 
       - wykonanie deskowania, rusztowa�, usztywnie�, pomostów itp., 
      - wykonanie zbrojenia, 
       -  przygotowanie powierzchni betonu poprzednio uło	onego w miejscu przerwy roboczej, 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

BUDYNEK �ŁOBKA I PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZB�DN� INFRASTRUKTUR� W DREZDENKU 

39

         wykonanie wszystkich robót zanikaj�cych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,  
            prawidłowo
� rozmieszczenia i niezawodno
� zamocowania elementów kotwi�cych zbrojenie i    
           deskowanie formuj�ce kanały, przepony oraz innych elementów ustalaj�cych poło	enie  
         armatury itd., gotowo
� sprz�tu i urz�dze� do betonowania. 

2.  Deskowanie i zbrojenie powinno by� bezpo
rednio przed betonowaniem oczyszczone ze 
mieci,  brudu, 
płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej cz�
ci słupków i 
cian. 
3. Powierzchnie okładzin z betonu przylegaj�ce do betonu powinny by� zwil	one wod� bezpo
rednio przed 
betonowaniem. 
4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny by� powleczone 

rodkiem uniemo	liwiaj�cym przywarcie betonu do deskowania. Je	eli w warunkach uzasadnionych 
technicznie stosuje si� deskowanie drewniane jednorazowe, nale	y je zmoczy� wod�. 
5. Powierzchnie uprzednio uło	onego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementów 
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by� przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa 
cementowego. 
6. Woda pozostała w zagł�bieniach betonu powinna by� usuni�ta. 

W czasie układania mieszanki betonowej nale	y przestrzega� nast�puj�cych ogólnych zasad: 
1. Wysoko
� swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i g�stoplastycznej nie 
powinna przekracza� 3.0 m. 
2. Słupy o przekroju co najmniej 40x40 cm. lecz nie wi�kszym ni	 80x80 cm, bez krzy	uj�cego si� zbrojenia, 
mog� by� betonowane od góry z wysoko
ci nie wi�kszej ni	 5.0 m. 
Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej betonowanie słupów od góry mo	e si�
odbywa� z wysoko
ci nie przekraczaj�cej 3.0 m. 
3. W przypadku układania mieszanki betonowej z wi�kszych wysoko
ci od podanych w p. l i 2 nale	y stosowa�
rynny. rur\ teleskopowe, rury elastyczne (r�kawy) itp.  
Przy konieczno
ci zastosowania urz�dze� pochyłych nale	y ich wyloty zaopatrzy� w urz�dzenia (klapy 
ruchome) pozwalaj�ce na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej uło	enia bez 
rozwarstwienia. Przy układaniu mieszanki betonowej z wysoko
ci wi�kszej ni	 10,0 m nale	y stosowa�
odcinkowe przewody gi�tkie zaopatrzone w po
rednie i ko�cowe urz�dzenie do redukcji pr�dko
ci padaj�cej 
mieszanki. 
4.  Układanie mieszanki betonowej powinno by� wykonywane przy zachowaniu nast�puj�cych warunków 
ogólnych: 

• w czasie betonowania nale	y stale obserwowa� zachowanie si� deskowa� i rusztowa�, czy  
  nie nast�puje utrata prawidłowo
ci kształtu konstrukcji, 
• szybko
� i wysoko
� wypełnienia deskowania mieszank� betonow� powinny by� okre
lone 
  wytrzymało
ci� i sztywno
ci� deskowania przyjmuj�cego parcie 
wie	o uło	onej mieszanki. 
• w okresie upalnej, słonecznej pogody uło	ona mieszanka powinna by� niezwłocznie zabezpieczona 
przed nadmiern� utrat� wody,  
• w czasie deszczu układana i uło	ona mieszanka betonowa powinna by� niezwłocznie chroniona 
przed wod� opadow�; w przypadku gdy na 
wie	o uło	on� mieszank� betonow�   spadła 
nadmierna ilo
� wody powoduj�ca zmian� konsystencji mieszanki, nale	y j� usun��. 
• w miejscach- w których skomplikowany kształt deskowania formy lub g�sto uło	one 

              zbrojenie utrudnia mechaniczne zag�szczanie mieszanki, nale	y dodatkowo stosowa�
             zag�szczanie r�czne za pomoc� sztychowania. 
5. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by� rejestrowany w dzienniku robót, w 
którym powinny by� podane: 

• data rozpocz�cia i zako�czenia betonowania cało
ci i wa	niejszych fragmentów lub cz�
ci budowli, 
• wytrzymało
� betonu na 
ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja 
mieszanki betonowej, 
• daty. sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a 
nast�pnie wyniki i terminy bada�, 
• temperatura zewn�trzna powietrza i inne dane dotycz�ce warunków atmosferycznych. 

Zag�szczanie mieszanki betonowej 

1. Mieszanka betonowa powinna by� zag�szczana za pomoc� urz�dze� mechanicznych. 
2. Mieszanka betonowa w czasie zag�szczania nie powinna ulega� rozsegregowaniu, a ilo
� powietrza w 
mieszance betonowej po zag�szczeniu nie powinna by� wi�ksza od dopuszczalnej. 
3. R�czne zag�szczanie mo	e by� stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej 
lub gdy zbrojenie jest zbyt g�sto rozstawione i nie pozwala na u	ycie wibratorów pogr�	anych. 
4. Przy stosowaniu wibratorów pogr�	anych odległo
� s�siednich zagł�bie� wibratora nie powinna by� wi�ksza 
ni	 1.5-krotny skuteczny promie� działania wibratora. Grubo
� warstwy zag�szczanej mieszanki betonowej nie 
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powinna by� wi�ksza od 1,25 długo
ci buławy wibratora (roboczej jego cz�
ci). Wibrator w czasie pracy 
powinien by� zagł�biony na 5-10 cm w doln� warstw� poprzednio uło	onej mieszanki. 
5. Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach 
powinny zachodzi� na siebie na odległo
� 10-20 cm. Grubo
� zag�szczonej warstwy mieszanki betonowej nic 
powinna przekracza� w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie - 
12 cm. 
6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogr�	anych, pr�dko
� posuwu wibratorów 
powierzchniowych. jak i skuteczny promie� działania obydwu typów wibratorów powinny by� ustalone 
do
wiadczalnie dla ka	dego rodzaju mieszanki betonowej. 
7. Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny by� ustalone do
wiadczalnie w zale	no
ci od 
przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległo
ci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp. 
8. Opieranie wibratorów wszelkich typów o pr�ty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 
9.  Wibratory powinny by� dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowa�, przy czym: 

a) wibratory wgł�bne nale	y stosowa� do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i g�sto 
plastycznej: wibratory wgł�bne o du	ej mocy (powy	ej 1,47 kW) nale	y stosowa� dla konstrukcji 
betonowych i konstrukcji 	elbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w 
jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgł�bne małej mocy (poni	ej 1,47 kW) nale	y stosowa� do 
konstrukcji betonowych oraz 	elbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m, 
Wibratory powierzchniowe nale	y stosowa� do konstrukcji betonowych lub 	elbetowych o najmniejszym 

wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do w wibrowania podło	y, 
stropów, płyt itp.; płaszczyzny działania wibratorów powierzchniowych na s�siednich stanowiskach 
powinny zachodzi� na siebie na odległo
� około 20 cm; grubo
� warstwy betonu zag�szczonego 
wibratorami powierzchniowymi nie powinna by� wi�ksza ni	: 
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,  - 12 
cm w konstrukcjach zbrojonych podwójnie, 
c) wibratory pr�towe nale	y stosowa� do konstrukcji 	elbetowych o bardzo g�stym zbrojeniu, nie 
pozwalaj�cym na u	ycie wibratorów wgł�bnych. 

10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa zwi�zała na tyle, 	e nie Hega 
uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora jest mo	liwe dopiero po osi�gni�ciu przez beton 
wytrzymało
ci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu. 
11. Zag�szczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urz�dzeniami pró	niowymi powinno by�
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urz�dzenia i konstrukcji, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na zapewnienie: 

- dostatecznej sztywno
ci płyt deskowania umo	liwiaj�cych odci�ganie nadmiaru wody z 
   mieszanki betonowej, 
-  łatwo
ci monta	u i rozbiórki deskowania, 
-  du	ej szczelno
ci komór podci
nieniowych przylegaj�cych do płyt deskowania   

              odci�gaj�cych wod�, 
-  łatwo
ci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podci
nieniowych. 

     -  mo	liwo
ci niwelowania odchyłek wymiarowych wynikaj�cych z niedokładno
ci poło	enia 
              elementów i monta	u zbrojenia. 
12. R�czne zag�szczanie mieszanki betonowej nale	y wykonywa� za pomoc� sztychowania ka	dej uło	onej 
warstwy pr�tami stalowymi w taki sposób, aby ko�ce pr�tów wchodziły na gł�boko
� 5-10 cm w warstw�
poprzednio uło	on� oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym.

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych 

l. Przebieg betonowania konstrukcji masywnych oraz pomiar temperatury zabetonowanych cz�
ci powinien by�
podany w projekcie wykonywania robót. 
2. Mieszanka betonowa powinna by� dostarczana na miejsce uło	enia w sposób ci�gły przy maksymalnym 
zmechanizowaniu jej transportu i układania. 
3. Zag�szczanie mieszanki betonowej powinno by� dokonywane za pomoc� wibratorów wgł�bnych 
pojedynczych lub zespołu wibratorów na wspólnej ramie. Zag�szczanie mieszanki betonowej w konstrukcjach 
masywnych za pomoc� wibratorów powierzchniowych dopuszcza si� tylko w przypadku warstwy wierzchniej. 
4. W przypadku układania w konstrukcjach masywnych mieszanki betonowej warstwami, górna powierzchnia 
poszczególnych warstw nie powinna by� wygładzana (z wyj�tkiem ostatniej warstwy wierzchniej). 
5. Betonowanie w konstrukcjach masywnych cz�
ci zamykaj�cych budowl� powinno by� przeprowadzone 
dopiero po zako�czeniu osiadania i uzyskaniu przez beton wykonanych cz�
ci s�siednich temperatury 
ustalonej w projekcie wykonania robót. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

BUDYNEK �ŁOBKA I PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZB�DN� INFRASTRUKTUR� W DREZDENKU 

41

6. Betonowanie bloków fundamentowych pod urz�dzenia wywołuj�ce obci�	enia dynamiczne powinno by�
wykonane bez przerw roboczych i zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie wykonania robót. 
7. Mieszanka betonowa powinna by� układana warstwami poziomymi o jednakowej grubo
ci, dostosowanej do 
charakterystyki wibratorów przewidzianych do zag�szczania mieszanki. Ka	da warstwa mieszanki powinna by�
układana bez przerwy i tylko w jedn� stron�. Układanie mieszanki uskokami (schodkami) mo	e by�
dopuszczone, je	eli tego rodzaju przebieg betonowania został ustalony w projekcie wykonywania robót, a sam 
przebieg układania mieszanki został szczegółowo okre
lony. 
8. Okres pomi�dzy wykonaniem jednej warstwy a rozpocz�ciem układania nast�pnej warstwy powinien by�
ustalony do
wiadczalnie przez laboratorium badawcze w zale	no
ci od temperatury otoczenia, warunków 
atmosferycznych, wła
ciwo
ci cementu i innych przewidywanych czynników. 

Układanie mieszanki betonowej w słupach i w 
cianach 

1. Słupy wolno stoj�ce lub słupy ram powinny by� betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysoko
ci 
nie przekraczaj�cej 5 m przy zag�szczaniu mieszanki betonowej wibratorami. 
2. �ciany powinny by� betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysoko
ci nie przekraczaj�cej 
wysoko
ci kondygnacji lub 3 m. 
3. Słupy o powierzchni przekroju poni	ej 0,16 m2 oraz 
ciany o grubo
ci poni	ej 15 cm, jak równie	 o 
dowolnym przekroju z krzy	uj�cym si� zbrojeniem (np. podci�gi oparte na słupach) powinny by� betonowane 
odcinkami o wysoko
ci nie wi�kszej ni	 2 m przy jednoczesnym prawidłowym zag�szczaniu mieszanki 
betonowej za pomoc� wibratorów wgł�bnych i przyczepnych albo r�cznie przez sztychowanie. 
4. Betonowanie konstrukcji ramowych powinno by� dokonywane bez przerw. W przypadku konieczno
ci 
wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania konstrukcji powinno by� przyj�te 
zgodnie z wymaganiami w g). 
5. Dolna cz�
� słupa lub 
ciany powinna by� wypełniona na wysoko
� 15 cm mieszank� betonow�
przeznaczon� do betonowania po uprzednim usuni�ciu kruszywa o uziarnieniu wi�kszym ni	 10 mm i o 
wytrzymało
ci _na 
ciskanie nie mniejszej ni	 przewidziana w projekcie. 

Układanie mieszanki betonowej w belkach i w płytach

1. Belki i płyty zwi�zane monolitycznie ze słupami lub 
cianami nale	y betonowa� nie wcze
niej ni	 po upływie 
1-  2 godz. od chwili zabetonowania 
cian. 
Układanie mieszanki betonowej w podci�gach i płytach stropowych, dachowych itp. powinno by� dokonywane   
jednocze
nie i bez przerw. Przy wysoko
ci podci�gów przekraczaj�cych 80 cm dopuszcza si� ich betonowanie  
niezale	nie od płyt. 

Przerwy w betonowaniu 

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny si� znajdowa� w miejscach uprzednio przewidzianych w   
projekcie. 

1. Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych 
konstrukcjach powinno by� uzgodnione z nadzorem technicznym. 
2. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny si� znajdowa�: 
w belkach i podci�gach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych, 
w słupach - w płaszczyznach stropów, belek i podci�gów, 

            w płytach - w linii prostopadłej do belek lub 	eber, na których wspiera si� płyta; przy 
            betonowaniu płyt w kierunku równoległym do podci�gu dopuszcza si� przerw� robocz� w 


rodkowej cz�
ci prz�sła płyty równolegle do 	eber, na których wspiera si� płyta. 
3. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by� prostopadła do kierunku napr�	e�
głównych, tj. w zasadzie pod k�tem ok. 45°. W słupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie 
roboczej powinna by prostopadła do osi tych elementów, a w płytach i 
cianach - do ich powierzchni. 
4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by� starannie przygotowana do 
poł�czenia stwardniałego ze 
wie	ym betonem przez usuni�cie z powierzchni stwardniałego betonu 
lu�nych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukaniu miejsca przerwania beton 
wod�. 
5. Resztki wody w zagł�bieniach betonu powinny by� usuni�te przed rozpocz�ciem betonowania. 
6. Okres pomi�dzy uło	eniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nało	eniem na t� warstw� drugiej 
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by� ustalony przez 
nadzór techniczny (laboratorium kontrolne) w zale	no
ci od temperatury zewn�trznej, warunków 
klimatycznych- wła
ciwo
ci cementu i innych czynników wpływaj�cych na jako
� konstrukcji. Je	eli 
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temperatura powietrza wynosi wi�cej ni	 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by� dłu	szy 
ni	 2 godz. 
7. Przy wznowieniu betonowania nie nale	y dotyka� wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio 
uło	onego betonu. 
8. W przypadku konieczno
ci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu 

lizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezb�dn� wysoko
� po zabetonowaniu 
warstwy ostatniej przed przerw�, a	 do ukazania si� widocznej szczeliny pomi�dzy deskowaniem a 
powierzchni� betonu. 

Piel�gnacja i dojrzewanie betonu 

Piel�gnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego piel�gnacja 
1. Warunki dojrzewania 
wie	o uło	onego betonu jego piel�gnacja w pocz�tkowym okresie twardnienia 
powinny: 
       -  zapewni� utrzymanie okre
lonych warunków cieplno-wilgotno
ciowych niezb�dnych do 
           przewidywanego tempa wzrostu wytrzymało
ci betonu, uniemo	liwia� powstawanie rys 
           skurczowych w betonie, 

  -  chroni� twardniej�cy beton przed uderzeniami, wstrz�sami i innymi wpływami 
        pogarszaj�cymi ego jako
� w konstrukcji. 

2. W okresie piel�gnacji betonu nale	y: 
a)  chroni�  odsłoni�te powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, 
a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich osłanianie i 
zwil	anie w dostosowaniu do   pory roku i miejscowych warunków klimatycznych, 

     b) utrzymywa� uło	ony beton w stałej wilgotno
ci przez co najmniej: 
7 dni - przy stosowaniu cementów portlandzkich,  
14 dni - przy stosowaniu cementów hutniczych i innych, 
c) polewa� wod� beton normalnie twardniej�cy, rozpoczynaj�c polewanie po 24 godz. od chwili   jego 
uło	enia, przy temperaturze + 15°C i wy	ej beton nale	y polewa� w ci�gu pierwszych 3 dni co 3 godz. 
w dzie� "i co najmniej jeden raz w nocy, a w nast�pne om co najmniej 3 razy na dob�
 przy, temperaturze poni	ej -5°C betonu nie nale	y polewa�, 
d) nawil	a� beton bezpo
rednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonów w' 
okresie kilku godzin po zako�czeniu naparzania powinna mie� odpowiedni� temperatur�, dostosowan�
do temperatury elementu. 

3. Du	e masywy betonowe powinny by� polewane wod� według specjalnych instrukcji. 
4. Du	e. poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mog� by� powlekane 
rodkami 
błonotwórczymi zabezpieczaj�cymi przed parowaniem wody. �rodki te nanoszone na powierzchni� 
wie	ego 
betonu powinny odpowiada� nast�puj�cym wymaganiom:
utworzenie si� szczelnej powłoki powinno nast�pi� nie pó�niej ni	 w 24 godz. od chwili posmarowania nimi 
betonu, utworzona powłoka powinna by� elastyczna i mie� dobr� przyczepno
� do betonu 
wie	ego i 
stwardniałego oraz nie ulega� zmyciu pod wpływem deszczu, 
rodek błonotwórczy nie powinien przy 
nanoszeniu przenika� gł�biej w 
wie	y beton ni	 na l mm i nie powinien wywoływa� korozji betonu oraz stali. 
5. �wie	o uło	ony beton stykaj�cy si� z wodami gruntowymi, a szczególnie płyn�cymi, powinien by� chroniony 
przed ich ujemnym wpływem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej 
wodochronnej lub w inny równorz�dny sposób przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu. 

Rozbiórka rusztowa� i deskowania 

Całkowita rozbiórka deskowa� i rusztowa� mo	e nast�pi� po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymało
ci 
betonu. 
W zwykłych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powy	ej + 15°C mo	na przyj�� dla betonów 
mostowych nast�puj�ce czasy rozformowania: 

-  3 dni albo R 15 10 MPa dla usuni�cia bocznych deskowa� płyt, belek lub łuków, 
      -   6 dni albo R 15 15 MPa dla usuni�cia bocznych deskowa� słupów lub 
cian 
Usuni�cie kr�	yn, rusztowa� i podpór podtrzymuj�cych deskowanie mo	e by� rozpocz�te nie wcze
niej ni	 po 
upływie: 

-   7 dni lub R 15 20 MPa dla płyt o rozpi�to
ci do 3.0 m, 
- 14 dni lub R 15 25 MPa dla płyt o rozpi�to
ci do 6.0 m oraz 
cianek  
- 28 dni dla elementów o wi�kszych rozpi�to
ciach oraz dla ustrojów no
nych ram  

W przypadku ni	szych temperatur dojrzewania ni	 + 15°C obowi�zuj�cym kryterium jest wytrzymało
� betonu. 
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Gdy nie ma mo	liwo
ci sukcesywnego sprawdzania wytrzymało
ci betonu w konstrukcji mo	na orientacyjnie 
przyj�� do podanych wy	ej czasów dojrzewania mno	niki: 

a) l .5 - dla temperatury 
redniej tsr = + 10°C, 
b) 2.0 - dla temperatury 
redniej tsr = + 5°C, 
c) 3.0 - dla temperatury 
redniej tsr =+ 1°C (pod warunkiem uzyskania przez beton przed      

             nastaniem chodów wytrzymało
ci co najmniej R15 – 15 Mpa 

Temperatur� 
redni� dobow� oblicza� ze wzoru: 

  t
r  =    t7 +t13 +2t21           

         4  
  
Rusztowania nale	y rozbiera� stopniowo, pod 
cisłym nadzorem technicznym, unikaj�c jednoczesnego 
usuni�cia wi�kszej liczby podpór. Przy rozpi�to
ci prz�seł wi�kszych od 15 m i ustrojach statycznie 
niewyznaczalnych. kolejno
� usuwania podpór okre
li� nale	y na podstawie projektu rusztowania lub 
technologii robót. Terminy rozdeskowania konstrukcji nale	y ustala� wg normy. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne  zasady kontroli jako
ci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
Rusztowania i deskowania 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowa� i rusztowa� stosowanych przy wykonaniu konstrukcji z betonu 

Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka od 

wymiarów projektowych w mm
W odległo
ci mi�dzy podporami zginanych elementów deskowania
i w odległo
ci mi�dzy t�	nikami usztywniaj�cymi stojaki rusztowa�
a) na l m długo
ci do ±25
b) na całe prz�sło nie wi�cej ni	 ±75 
Wychylenie od pionu lub od projektowanej linii przeci�cia si�: 
a) na l m szeroko
ci nie wi�cej ni	 ±5
b) na całej wysoko
ci konstrukcji nie wi�cej ni	
- w fundamentach ±20 
- w 
cianach i słupach do wysoko
ci 5 m podtrzymuj�cych stropy
monolityczne ±10 

- w 
cianach i słupach o wysoko
ci powy	ej 5 m ±15
- w słupach szkieletów 	elbetowych poł�czonych z belkami ±10 
- w belkach i łukach 

±5Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego poło	enia nie
wi�cej ni	: ±15 

a) w fundamentach 

b) w 
cianach, słupach, belkach, podci�gach i łukach ±10 

Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, 
lizgowego i
przesuwnego nie wi�cej ni	 ±10 
W odległo
ci mi�dzy wewn�trznymi powierzchniami 
cian +5* 

Miejscowe nierówno
ci powierzchni deskowania od strony stykania
si� z betonem (przy sprawdzaniu łat� o długo
ci 2 m) ±3 

Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu:
a) na l m płaszczyzny w dowolnym kierunku ±5 
b) na cał� płaszczyzn� ±15 
Odchylenia w długo
ci lub rozpi�to
ci elementów ±20 
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Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8 
Odchylenie w wymiarach płyt desek przesławnych: 
w długo
ci i szeroko
ci płyt (tarcz) do l m ±2 
l do 3 m ±4 
3 do 5 m ±6 
ponad 5 m ±10 
- grubo
ci dwóch s�siednich desek niestruganych ±2 
- grubo
ci dwóch s�siednich desek struganych ±0.5 
- w rozmieszczeniu otworów na elementy ł�cz�ce płyty ±2 

* Odchyłki ujemne niedopuszczalne. 

Kontrola betonu 

Dostawca betonu obowi�zany jest przedstawi� Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru o
wiadczenie o 
dostarczeniu betonu odpowiedniej klasy, konsystencji i uziarnieniu i spełnieniu innych parametrów, których 
badanie wynika z normy. W trakcie budowy kontroli podlegaj� nast�puj�ce wła
ciwo
ci mieszanki betonowej i 
betonu badane wg normy: 

Konsystencja mieszanki betonowej 

Sprawdzenie jej przeprowadza si� co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Ponadto zaleca si�
sprawdzanie konsystencji metod� opadu sto	ka, ka	dorazowo przy odbiorze mieszanki betonowej ze 
rodka 
transportu, gdy istnieje przypuszczenie przekroczenia dopuszczalnego czasu transportu, lub zmiany 
konsystencji spowodowanej np. wysok� temperatur� otoczenia. 
Ró	nice pomi�dzy przyj�t� konsystencj� mieszanki a kontrolowan� nie powinny przekroczy�: 

+ 20% warto
ci wska�nika Ve-Be,  
+ l cm wg metody sto	ka   
opadowego. 

(a) Wytrzymało
� betonu na 
ciskanie 

W celu sprawdzenia wytrzymało
ci betonu na 
ciskanie nale	y pobra� próbki o liczbie okre
lonej w planie 
kontroli jako
ci, w ilo
ci nie mniejszej ni	: 
l próbk� na 100 zarobów. 
l próbk� na 50 m3.  
l próbk� na zmian� robocz�  
3 próbki na dob�,  
6 próbek na parti� betonu. 
Partia betonu mo	e by� zakwalifikowana do danej klasy, je
li wytrzymało
� okre
lona na próbkach kontrolnych 
150 x 150 x 150 mm spełnia wymagania normy PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i 	elbetowe. Wytyczne 
wykonawstwa 
Celem okre
lenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymało
ci na 
ciskanie, powinny by� brane serie 
próbek w ilo
ciach zgodnych z PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i 	elbetowe. Wytyczne wykonawstwa 
. Próbki powinny by� pobrane oddzielnie dla ka	dego obiektu, dla ka	dej klasy betonu zaznaczonej na 
rysunkach projektu technicznego i dla ka	dego wykonywanego odr�bnie segmentu płyty. Próbki powinny by�
pobierane komisyjnie z udziałem Inspektora Nadzoru ze spisaniem protokółem pobrania podpisanego przez 
obie strony. Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokółem pobrania winny by� wyposa	one w 
tabliczki z podpisem Inspektora Nadzoru i kierownika robót, gwarantuj�cymi ich autentyczno
�. Próbki powinny 
by� przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Kierownika Budowy przez jedn� dob� w formach, a 
nast�pnie po rozformowaniu zgodnie z PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i 	elbetowe. Wytyczne 
wykonawstwa 

(b) Nasi�kliwo
� betonu 
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Sprawdzenie nasi�kliwo
ci betonu przeprowadza si� przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na 
próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie 
wykonywania obiektu i nie rzadziej ni	 raz na 5000 m3 betonu oraz ka	dorazowo po zmianie składników 
betonu, sposobu układania i zag�szczania. 

(c) Odporno
� na działanie mrozu 
Sprawdzenie stopnia mrozoodporno
ci przeprowadza si� na próbkach wykonywanych w warunkach 
laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku 
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie 
rzadziej ni	 raz na 5000 m3 betonu oraz ka	dorazowo po zmianie składników betonu, sposobu układania i 
zag�szczania. 
Ka	de badanie przeprowadza si� na 12 regularnych próbkach o minimalnym wymiarze boku lub 
rednicy 
próbki 100 mm. Próbki przechowywa� nale	y warunkach laboratoryjnych i bada� w wieku 90 dni zgodnie z 
norm� PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i 	elbetowe. Wytyczne wykonawstwa 
. W metodzie przy
pieszonej badanie przeprowadza si� na 6 próbkach po 28 dniach. 

6.2.2. Warunki bada� betonu i innych materiałów powinny by� wpisane do dziennika budowy i akceptowane 
przez  Inspektora nadzoru.    

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Obmiar robót nale	y wykonywa� w metrach sze
ciennych, oddzielnie dla poszczególnych rodzajów konstrukcji 
betonowych (fundamenty, wie�ce, wylewki, schody). Nie specyfikuje si� oddzielnie konstrukcji pomocniczych 
jak rusztowania i deskowania. 

7.3 Wielko
ci obmiarowe robót 	elbetowych okre
la si� na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

  
8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podło	a nale	y przeprowadzi� bezpo
rednio przed przyst�pieniem do robót 	elbetowych.  
8.3. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je	eli  
wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze  
Wymagania przy odbiorze okre
la norma PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i 	elbetowe. Wytyczne 
wykonawstwa 

Sprawdzeniu podlega : 
zgodno
� z dokumentacj� techniczn� , 
rodzaj zastosowanych materiałów, 

     odbiór deskowa� i rusztowa�, 
badanie prawidłowo
ci i dokładno
ci wykonania zbrojenia, 

     prawidłowo
� i dokładno
� wykonanej konstrukcji  

Odbiór deskowa�

1. Do odbioru deskowa� powinien by� przedło	ony dziennik wykonywania deskowa�, je	eli taki był prowadzony 
na danej budowie, albo zapisy w dzienniku budowy dotycz�ce danego rodzaju deskowania. 
2. Odst�pstwa od postanowie� projektu lub instrukcji wykonywania deskowa� systemowych 
inwentaryzowanych powinny by� uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór 
techniczny albo innym równorz�dnym dowodem. 
3. Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania powinno by�
dokonywane przy dostawie tych materiałów na budow�. Ocena jako
ci materiałów przy odbiorze deskowania 
powinna by� dokonywana po
rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i za
wiadcze� o jako
ci 
materiałów lub elementów wystawionych przez producentów. 
4. Przy odbiorze deskowa� i rusztowa� do wykonywania konstrukcji z betonu nale	y sprawdza�: . 
przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienno
� w trakcie 
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betonowania),szczelno
� deskowania, warto
� roboczej strzałki ugi�cia, je	eli taka była przewidziana, 
prawidłowo
� wykonania deskowania w poziomie i pionie usuni�cie z deskowa� wszelkich zanieczyszcze�, 
powleczenie deskowania preparatami zmniejszaj�cymi przyczepno
� betonu,  sprawdzenie dopuszczalnych 
odchyłek wymiarowych. 

5. Dopuszcza si� nast�puj�ce odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowa�: 
a) odchyłka płaszczyzny lub kraw�dzi od pionu na l m - 2 mm, 
b) odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, 
ciany lub słupa od pionu na l m wysoko
ci  
- 1,5 mm, 
c) odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysoko
ci - 15,0 mm, 
d) odchyłka płaszczyzny deskowania 
ciany lub słupa na całej wysoko
ci - 10,0 mm, 
e) odchyłka od pionu bocznego deskowania 	ebra lub .podci�gu oraz kraw�dzi 
przeci�cia deskowa� tych belek - 2,5 mm, O odchyłki od 
rozpi�to
ci projektowanych: 

- belki lub płyty bez 	ebrowej ± 15 mm, 
- płyty w przekryciach 	ebrowych ± 10 mm. Odchyłki osi 
cian i słupów od 
projektowanego ich poło	enia powstałe przy monta	u deskowa� dolnych kondygnacji 
nale	y usun�� na wy	szych kondygnacjach. 

Odbiór konstrukcji monolitycznych 

Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny by� przedstawione nast�puj�ce dokumenty: 
rysunki robocze z naniesionymi - na nich wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone w 
czasie budowy, a przy zmianach zwi�zanych z bezpiecze�stwem obiektu równie	 rysunki wykonawcze, 

dokumenty stwierdzaj�ce uzgodnienie dokonanych zmian,  dzienniki robót (je	eli takie były prowadzane) i     
dziennik budowy, wyniki bada� kontrolnych betonu protokóły odbioru deskowa� przed rozpocz�ciem 
betonowania, protokóły odbioru zbrojenia przed jego za betonowaniem, protokóły z po
redniego odbioru 
elementów konstrukcji lub robót zanikaj�cych, protokóły z odbioru fundamentów i ich podło	a, inne dokumenty 
przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwi�zane z procesem budowy, maj�ce wpływ na 
udokumentowanie jako
ci wykonania obiektu budowlanego. 
l. Niezale	nie od powy	szych dokumentów, przy badaniu konstrukcji betonowych i 	elbetowych powierzchnia     
    winna by� poddana sprawdzeniu i ocenie:  
    prawidłowo
� cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgodno
� z projektem          
    otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, prawidłowo
� ustawienia cz�
ci zabetonowanych,,          
    prawidłowo
� wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidłowo
� poło	enia budowli w planie i jej rz�dnych    
    wysoko
ciowych itp.; sprawdzenie powinno by� wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich          
    pomiarów 
1 jako
� betonu pod wzgl�dem jego zag�szczenia i jednolito
ci struktury,   na podstawie dokładnych  ogl�dzin 
powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoc� nieniszcz�cych metod bada�, prawidłowo
� wykonania robót 
zanikaj�cych, np. przygotowania zbrojenia, uło	enia izolacji itp.: 
2.Przy sprawdzeniu jako
ci powierzchni betonów nale	y wymaga�, aby ł�czna powierzchnia ewentualnych 
raków nie była wi�ksza ni	 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienko
ciennych 
nie wi�cej ni	 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowa� wi�cej ni	 5% przekroju danego elementu. 
3. Zbrojenie główne nie powinno by� odsłoni�te. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i poło	enia elementów 
lub konstrukcji nie powinny by� wi�ksze od podanych w tabeli.

Tablica: Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i poło�enia konstrukcji betonowych i �elbetowych 

Odchylenia Dopuszczalna odchyłka mm

Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji 
fundamentowych.  

±   50

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji  
fundamentowych   

±   20

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji 
fundamentowych dla słupów i innych elementów  
prefabrykowanych wielkowymiarowych 

±   50

Na 1 m wysoko
ci 5 

Na cał� wysoko
� konstrukcji i w fundamentach 20 

 w 
cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz 
słupów podtrzymuj�cych stropy monolityczne 

15 

1/500 m wysoko
ci lecz nie 100 
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w 
cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu budowli, 

lizgowym lub przestawnym. 

mm 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu; 

Na 1 m  płaszczyzny w dowolnym kierunku 5 
Na cał� płaszczynz�,  15 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy  
Sprawdzeniu łat� o długo
ci 2,0 m z wyj�tkiem powierzchni 
podporowych: 
powierzchni bocznych i spodnich ±   4

powierzchni górnych ±   8

Odchylenia w długo
ci lub rozpi�to
ci elementów ±   20

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 
±   8

Odchylenia w rz�dnych powierzchni dla innych elementów ±   5
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9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Ogólne  ustalenia dotycz�ce podstawy płatno
ci  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ”  pkt.9 
9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, b�dzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiaj�cym.

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Normy 
PN -B-06251:1963  Roboty betonowe i 	elbetowe. Wytyczne wykonawstwa 
PN-EN 14845-1:2008  Metody badania włókien w betonie –Cz�
� 1 :  Betony wzorcowe. 

    UWAGA : 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim.  
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania jego 
aktualnej tre�ci.
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STB 01.04.00  ROBOTY  MUROWE.    
                                            

1.  Nazwa zamówienia  

„BUDYNEK �ŁOBKA I PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZB�DN� INFRASTRUKTUR� W DREZDENKU”

1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
murowych  

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

1.3 Zakres robót obj�tych ST 

a) �ciany murowane z bloczków wapienno – piaskowych gr.25  cm zaprawie cementowo-wapiennej 
b) �ciany murowane z bloczków betonowych M6 na zaprawie cementowej 
c) �cianki murowane z bloczków wapienno-piaskowych  gr.12 cm na zaprawie cementowo-

wapiennej 

1.4 Okre�lenia podstawowe 
Okre
lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z ustaw� Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz�dzeniami wykonawczymi, nomenklatur� Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

� roboty budowlane przy wykonywaniu robót murowych nale	y rozumie� wszystkie prace 
budowlane zwi�zane z wykonaniem robót murowych  zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

� Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane, 
� procedura – dokument zapewniaj�cy jako
�, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura mo	e by� zast�piona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

� ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj� dane opisuj�ce 
przedmiot i wymagania jako
ciowe wykonanych robót murarskich.  

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Przy wykonywaniu robót murowych nale	y przestrzega� zasad podanych w normie PN-B-10620:1968 
Roboty murowe z cegły – Warunki i badania techniczne przy odbiorze oraz  instrukcji producenta cegły 
silikatowej oraz Aprobat� Techniczna  AT –15-2700/2001 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
�
ich wykonania oraz za ich zgodno
� z dokumentacj� projektow�, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt.1.5 

2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 
00.00.00„Wymagania ogólne „ pkt.2  
2.3 bloczki wapienno-piaskowe o wytrzymało
ci klasy 15 MPa 
2.4 bloczki betonowe   
2.5 Zaprawa cementowo-wapienna klasy minimum M5  
2.6 zaprawa cementowa klasy 15 MPa 
2.7. Nadpro	a strunobetonowe SBN 
2.8. Nadpro	a z k�towników 2xL20/40/3 

3. SPRZ�T  
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2 Sprz�t do wykonania robót murarskich  
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Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania robót murarskich, powinien wykaza� si� mo	liwo
ci�
korzystania z elektronarz�dzi i drobnego sprz�tu budowlanego.  

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Transport  cegły i bloczków na budow� mo	e odbywa� si� dowolnymi 
rodkami transportu.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przyst�pienia do robót  
Przed rozpocz�ciem robót murowych nale	y : 

a. sprawdzi� jako
� elementów 
ciennych, zapraw i innych pomocniczych materiałów  
b. odebra� roboty ziemne i fundamentowe  
c. sprawdzi� wymiary oraz k�ty skrzy	owa� 
cian fundamentowych   

5.3  Przy murowaniu 
cian, 
cianek działowych i pozostałych elementów nale	y przestrzega� zasad 
podanych w normie PN-B-10620:1968 Roboty murowe z cegły – Warunki i badania techniczne przy 
odbiorze.   
5.3.1.     przygotowanie podło	a przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy 
5.3.2 murowanie 
ciany, 
cianek i pozostałych elementów  
5.3.3 usuni�cie resztek zaprawy z podło	y i stropów 

�ciany fundamentowe  z bloczków betonowych   
Przed przyst�pieniem do murowania 
cian nale	y odebra� roboty ziemne i fundamentowe.  
Przed przyst�pieniem do wznoszenia murów nale	y sprawdzi� wymiary oraz k�ty skrzy	owa� ław 
fundamentowych. 
Mury nale	y wykonywa� warstwami z zachowaniem prawidłowego wi�zania i grubo
ci spoin. 
Bloczki układane na zaprawie powinny by� czyste i wolne od kurzu.  
W zwykłych murach  je
li nie ma szczególnych wymaga� nale	y przyjmowa� grubo
� normow� spoiny:  
12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo
� maksymalna nie powinna przekracza� 17 mm a 
minimalna 10 mm w spoinach pionowych 10 mm przy czym grubo
� maksymalna nie powinna 
przekracza� 15 mm a minimalna 5 mm.  
Spoiny powinny by� dokładnie wypełnione zapraw� .  
W 
cianach przewidzianych do tynkowania nie nale	y wypełnia� zapraw� przy zewn�trznych licach na 
gł�boko
� 5-10 mm 
Zaprawa cementowa powinna by� zu	yta w ci�gu 2 godzin,Do zapraw cementowych nale	y stosowa�
cement portlandzki 25 i 35. 
Dopuszcza si� stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniaj�cych lub uszczelniaj�cych 
Stosowanie tych dodatków powinno by� zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by�
dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.Do wykonywania fundamentów i 
cian budynku 
nale	y stosowa� zaprawy marki 3,5,8 przy konsystencji wg sto	ka pomiarowego 6-8 cm. 
Orientacyjny skład obj�to
ciowy zapraw cementowych o konsystencji 7 cm wg sto	ka pomiarowego dla 
marki zaprawy 5 Mpa 
Przy zastosowaniu cementu portlandzkiego 25 – 1:4 

�ciany z bloczków wapienno piaskowych  
Mury nale	y wykonywa� warstwami z zachowaniem prawidłowego wi�zania i grubo
ci spoin. 
W pierwszej kolejno
ci nale	y wykonywa� mury no
ne. 
�cianki działowe grubo
ci poni	ej 1 cegły nale	y murowa� nie wcze
niej ni	 po zako�czeniu 
cian 
głównych danej kondygnacji. 
Cegły  układane na zaprawie powinny by� czyste i wolne od kurzu. 
Konstrukcje murowe grubo
ci mniejszej ni	 l cegła mog� by� wykonywane tylko przy temp. pow. 5o C. 
Wykonywanie konstrukcji murowych grubo
ci wi�kszej ni	 1 cegła dopuszcza si� w temp. poni	ej 5o C 
pod warunkiem zastosowania odpowiednich 
rodków. 
W zwykłych murach je
li nie ma szczególnych wymaga� nale	y przyjmowa� grubo
� normow� spoiny: 
10 mm w spoinach pionowych przy czym grubo
� maksymalna nie powinna przekracza� 15 mm, a 
minimalna 5 mm. 
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12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo
� maksymalna nie powinna przekracza� 17 mm, a 
minimalna 10 mm, 
Spoiny powinny by� dokładnie wypełnione zapraw�. 
W 
cianach przewidzianych do tynkowania nie nale	y wypełnia� zapraw� przy zewn�trznych licach na 
gł�boko
� 5-10 mm 
Odbiór wbudowanych o
cie	nic drzwiowych i okiennych: 

-Odchylenie od pionu i poziomu dla o
cie	nic drzwiowych i okiennych nie powinno by� wi�ksze ni	 2 
mm na Im i nie wi�ksze ni	 3 mm na całej długo
ci stojaka lub nadpro	a o
cie	nicy. 
-Najwi�ksze dopuszczalne zwichrowanie o
cie	nicy z płaszczyzny pionowej nie mo	e by� wi�ksze ni	
2mm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów muru: 
Zwichrowanie i skrzywienie: 

na długo
ci l m - 3 mm,  
na całej powierzchni 
ciany pomieszczenia- 10 mm 

Odchylenia od pionu powierzchni i kraw�dzi: 
na wys. l m - 3 mm,  
na wys. l kondygnacji - 6 mm, 
na całej wysoko
ci 
ciany - 20 mm 

Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ka	dej warstwy 
ciany muru: 
na długo
ci l m — l mm,  
na całej długo
ci budynku 15 mm 

Nadpro�a  
Dla przekrycia otworów okiennych i drzwiowych w murach nale	y stosowa� nadpro	a prefabrykowane. 
Minimalna długo
� oparcia prefabrykowanej belki nadpro	owej powinna wynosi� 9 cm z ka	dej strony 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jako
ci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1. Cz�stotliwo
� oraz zakres bada� materiałów na 
ciany i 
cianki  powinna by� zgodna z PN-B-
10620:1968 Roboty murowe z cegły – Warunki i badania techniczne przy odbiorze  
W szczególno
ci powinny by� oceniane : 

a. cegły silikatowej  
- kształt  
- nasi�kliwo
�  
-     wymiary i wielko
ci skrzywie� kraw�dzi i powierzchni 
- wielko
� oraz liczby szczerb i odbi� naro	y  
- wielko
� i liczb� p�kni��
- przełom 
- wytrzymało
� na 
ciskanie 

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchni� 
cian oblicz si� w metrach kwadratowych jako iloczyn długo
ci 
ciany w stanie surowym i 
wysoko
ci mierzonej od podło	a lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wy	szej 
kondygnacji. Z powierzchni nie potr�ca si� powierzchni mniejszych ni	 0,5 m2   
7.3 Wielko
ci obmiarowe 
cian i 
cianek  okre
la si� na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze  

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1  Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podło	a nale	y przeprowadzi� bezpo
rednio przed przyst�pieniem do robót murowych.  
8.3. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
je	eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze  
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Wymagania przy odbiorze okre
la norma PN-B-10620:1988 Roboty murowe z cegły – Warunki i badania 
techniczne przy odbiorze  
Sprawdzeniu podlega :

a) zgodno
� z dokumentacj� techniczn� , 
b) rodzaj zastosowanych materiałów, 
c) przygotowanie podło	a, 
d) dopuszczalne odchyłki wymiarów murów  
e) dopuszczalne odchyłki od prawidłowego wykonania powierzchni i kraw�dzi oraz od 

projektowanych wymiarów  
- spoiny pionowe i poziome pomi�dzy  poszczególnymi elementami, spoiny nie mog� by�  wi�ksze ni	

3mm,  
- 
ciany konstrukcyjne musz� by� przewi�zane wi�zaniem murarskim, niedozwolone jest zostawianie 

strz�pi i pó�niejsze  domurowanie 
cian, 
- bloczki znajduj�ce si� na kraw�dziach 
cian, otworów drzwiowych i okiennych musz� mie� długo
�

min.115 mm,  
- spoiny pionowe w poszczególnych warstwach powinny si� mija� o min. 80 mm      

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Ogólne  ustalenia dotycz�ce podstawy płatno
ci  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, b�dzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiaj�cym.

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Normy 
PN-B-10620:1968 Roboty murowe z cegły – Warunki i badania techniczne przy odbiorze 
PN-B-12068:1998 Cegły pełne i bloki dr�	one wapienno piaskowe 
PN-B -19306:2004  Prefabrykaty budowlane z betonu – Elementy 
cienne drobnowymiarowe Bloczki 
PN-B-06258:1980 Autoklawizowany beton komórkowy. Wymagania techniczne  

Aprobata techniczna ITB Nr AT-15-2143/96 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta	owych – Arkady 1989 
UWAGA : 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim.
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania jego 
aktualnej tre�ci. 
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STB 01.05.00     MONTA� PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW  
                           �ELBETOWYCH  

1.  Nazwa zamówienia  

„BUDYNEK �ŁOBKA I PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZB�DN� INFRASTRUKTUR� W DREZDENKU”

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
monta	u elementów prefabrykowanych   

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

1.3 Zakres robót obj�tych ST  

- monta	 płyt stropowych prefabrykowanych strunobetonowych SPK 

1.4 Okre�lenia podstawowe  
Okre
lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z ustaw� Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz�dzeniami wykonawczymi, nomenklatur� Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu monta	u elementów prefabrykowanych nale	y 
rozumie� wszystkie prace budowlane zwi�zane z wykonaniem monta	u elementów 
prefabrykowanych zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniaj�cy jako
�, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura mo	e by� zast�piona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj� dane 
opisuj�ce przedmiot i wymagania jako
ciowe wykonanego monta	u elementów 
prefabrykowanych 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
Przy wykonywaniu robót monta	owych elementów prefabrykowanych nale	y przestrzega� zasad 
podanych w normie   PN –B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, 	elbetowe i spr�	one – 
Obliczenia statyczne i projektowe.   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
� ich wykonania oraz za ich zgodno
� z dokumentacj�
projektow�, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

2. MATERIAŁY  
3  
2.1 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano 
w ST 00.00.00„Wymagania ogólne „ pkt.2  

2.2  Prefabrykaty 

2.2.1.płyty stropowe strunobetonowe gr. 20,0 cm i  26,5 cm typ SPK powinny odpowiada� wymaganiom 
okre
lonym w normie PN-EN 1168+AI:2008 Prefabrykaty z betonu. Płyty kanałowe   

2.2.2. Za
lepki z tworzywa  

2.2.3 Belki stalowe typu POK  
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Prefabrykaty powinno odpowiada� wymaganiom normy PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu 
Metody bada� wytrzymało
ciowych. 

Prefabrykaty produkowane seryjnie. 
Do wbudowania mog� by� u	yte prefabrykaty, dla których wydano jeden z nast�puj�cych dokumentów: 

-certyfikat na znak bezpiecze�stwa 
-certyfikat zgodno
ci z Polsk� Norm� (PN) lub Aprobat� Techniczn� (AT) 
-deklaracj� zgodno
ci z PN lub AT. 

Prefabrykaty do jednostkowego stosowania 

Elementy nietypowe, do jednostkowego stosowania mog� by� stosowane przy spełnieniu warunków 
okre
lonych w rozporz�dzeniu Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 5.08.1998 w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. 

3. SPRZ�T  

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprz�t do monta	u elementów prefabrykowanych   
Roboty nale	y wykonywa� przy u	yciu sprawnego technicznie sprz�tu, przeznaczonego dla realizacji 
robót zgodnie z zało	on� technologi� 	urawia wie	owego lub d�wigu samochodowego, którego parametry 
techniczne jak ud�wig, wysi�g, wysoko
� podnoszenia itp. s� dostosowane do rodzaju montowanego 
prefabrykatu  

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 

Do transportu nale	y u	ywa� specjalistycznego sprz�tu dostosowanego do przewozu prefabrykatów. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przyst�pienia do robót  

Przed przyst�pieniem do monta	u konstrukcji z prefabrykatów nale	y: 
- zało	y� geodezyjn� osnow�

realizacyjn�,
- wyznaczy� osie główne budowli.  
- wyznaczy� osie fundamentów. 

Gdy monta	 konstrukcji z prefabrykatów zaczyna si� od poziomu stanu  zerowego, nale	y: 
         -    sprawdzi� podstawowe wymiary stanu zerowego budowli oraz prawidłowo
� kształtu 

                              rzutu poziomego, 
- sprawdzi� rz�dne wysoko
ci stanu zerowego i poziom stropów, 
- wyznaczy� osie ustawienia prefabrykatów przyziemia. 

Punkty stałe geodezyjnej osnowy realizacyjnej powinny by� ustabilizowane w terenie i zabezpieczone 
przed mo	liwo
ci� ich uszkodzenia, przesuni�cia itp. 
W przypadku konieczno
ci wyznaczania osi 
cian, słupów itp. elementów na wszystkich  kondygnacjach 
montowanej budowli, punkty wyznaczaj�ce te osie powinny by� ustabilizowane na    zewn�trznej kraw�dzi 
stanu zerowego tej budowli za pomoc� stalowych trzpieni, trwałych rys lub w inny odpowiedni sposób. 
Rz�dne wysoko
ciowe budowli i poziomu uło	enia stropu powinny by� ustalone przy pomocy pomiarów 
geodezyjnych. 
Przed rozpocz�ciem monta	u konstrukcji nale	y dokona� odbioru technicznego cz�
ci budowli, od której 
rozpoczyna si� monta	 prefabrykatów monolitycznych (stóp, ław fundamentowych stanu zerowego 
budowli itp.). W szczególno
ci nale	y sprawdzi� wymiary, odległo
ci osi, rz�dne wysoko
ciowe stóp, -ław 
fundamentowych, 
cian piwnicznych itp. cz�
ci budowli oraz rozmieszczenie w nich i prawidłowo
�
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wykonania 
rub kotwi�cych, trzpieni, blach ł�cznikowych, gniazd, uchwytów do urz�dze� monta	owych 
oraz innych elementów wyposa	enia niezb�dnych do prawidłowego monta	u prefabrykatów. 

Prawidłowo
� wykonania tej cz�
ci budowli, od której rozpoczyna si� monta	 (fundamenty, piwnice itp.),
nale	y potwierdzi� protokółem odbioru tych robót; bez dokonania technicznego i formalnego odbioru tej 
cz�
ci budowli nie wolno rozpoczyna� monta	u konstrukcji z prefabrykatów. 
Przed rozpocz�ciem monta	u nale	y przygotowa� odpowiedni� do potrzeb ilo
� 
rodków transportowych, 
dostarczy� na budow� potrzebne 	urawie, maszyny, sprz�t pomocniczy i urz�dzenia. oraz przeprowadzi�
ich przegl�d i odbiór techniczny. 

5.3.2Przy wykonywaniu robót 	elbetowych nale	y przestrzega� zasad podanych w normie PN –B-
03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, 	elbetowe i spr�	one – Obliczenia statyczne i projektowe.   

Przygotowanie sprz�tu monta	owego 
Konstrukcje z elementów prefabrykowanych nale	y montowa� za pomoc� odpowiedniego sprz�tu  
mechanicznego (	urawie wie	owe, suwnice bramowe, d�wigi samojezdne), którego parametry 
techniczne, jak ud�wig, wysi�g, wysoko
� podnoszenia itp., powinny by� dostosowane do rodzaju 
montowanych elementów konstrukcji. 

     U	yty do monta	u sprz�t mechaniczny powinien spełnia� nast�puj�ce warunki: 
- posiada� ud�wig przy wymaganym wysi�gu wi�kszy o około 5% od maksymalnej masy 

montowanego prefabrykatu wraz z osprz�tem (zawiesia, chwytaki itp.), 
- posiada� wysi�g wi�kszy o co najmniej 50 cm od potrzebnego do ustawienia najdalej 

montowanego prefabrykatu 
- posiada� wysoko
� podnoszenia ładunku wy	sz� co najmniej 1,0 m od górnej kraw�dzi 

najwy	ej montowanego prefabrykatu. 
Urz�dzenia pomocnicze do monta	u, jak zawiesia, rozpory, ł�czniki, konduktory, drabinki, rusztowania 
itp., powinny odpowiada� wymaganiom ustalonym w projekcie organizacji monta	u 
i spełnia� nast�puj�ce wymagania: 

- wytrzymało
� elementów konstrukcyjnych poszczególnych urz�dze� pomocniczych 
      powinna by� dostosowana do przenoszonych obci�	e� z uwzgl�dnieniem odpowiedni    

                          współczynników  przeci�	enia i współczynników materiałowych, 
- konstrukcja urz�dze� monta	owych powinna zapewnia� ich maksymaln� uniwersalno
�

zastosowania do monta	u ró	nych rodzaju prefabrykatów, niezale	nie od ich wielko
ci 
wysoko
ci kondygnacji, 

 -     obsługa urz�dze� pomocniczych nie powinna by� skomplikowana, 
- wszystkie urz�dzenia pomocnicze powinny by� zaopatrzone w tabliczki z podanymi   
      warto
ciami ud�wigu lub obci�	enia. 

Urz�dzenia nietypowe powinny by� wykonane w oparciu o obliczenia statyczne i rysunki techniczne 
zatwierdzone przez wła
ciwy nadzór techniczny. 
Przy monta	u prefabrykatów zaleca si� stosowa� lekkie drabinki przesławne, przesuwne pomosty 
robocze, lekkie rusztowania itp. urz�dzenia, które mog� by� łatwo przenoszone lub przesuwane na 
kolejne stanowiska robocze. 
Kraw�dzie stropu, na którym pracuje brygada monta	owa, powinny by� zabezpieczone lekkimi, 
segmentowymi balustradami, usuwanymi bezpo
rednio przed ustawieniem w danym miejscu 
prefabrykatów. 
Do rektyfikacji pionu oraz umocowania na czas monta	u prefabrykatów nale	y stosowa� rozpory 
monta	owe, ł�czniki imadłowe, prowadnice monta	owe itp. urz�dzenia umo	liwiaj�ce ustawienie 
prefabrykatów w przewidzianym miejscu i ich stabilizacj�. Urz�dzenia te powinny by� zmontowane w 
miejscach oznaczonych w projekcie organizacji monta	u przed ustawieniem prefabrykatów na podło	u i 
zamocowane do prefabrykatu przed jego zwolnieniem z zawiesia monta	owego. 
W czasie monta	u nale	y dokonywa� bie	�cej kontroli stanu technicznego sprz�tu monta	owego i 
pomocniczego i natychmiast usuwa� stwierdzone usterki i uszkodzenia. Cz�stotliwo
� tego rodzaju 
kontroli powinna by� tak ustalona, aby zapewni� prawidłow� i nieprzerwan� prac� brygad monta	owych 
u	ywaj�cych ten sprz�t. 

Dostawa prefabrykatów i materiałów do monta�u konstrukcji obiektu
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Monta	 konstrukcji z prefabrykatów powinien by� w zasadzie wykonywany bezpo
rednio ze 
rodków 
transportowych, palet lub z miejsca ich scalania. 
Je
li projekt organizacji monta	u nie przewiduje monta	u bezpo
rednio ze 
rodków transportowych, 
dopuszcza si� przyobiektowe składowanie prefabrykatów na odpowiednio przygotowanych placach 
składowych znajduj� si� w zasi�gu działania urz�dze� monta	owych. W przypadku gdy, projekt 
konstrukcyjny budowli przewiduje scalenie prefabrykatów na budowie przed monta	em, prefabrykaty te 
powinny by�  składowane na odpowiednio przygotowanym terenie. 

Odbiór prefabrykatów na budowie

Przy odbiorze prefabrykatów na budowie 
rodka transportowego nale	y: 
- sprawdzi� zgodno
� z wykazem liczby i typów prefabrykatów, 
- sprawdzi� prawidłowo
� oznakowania prefabrykatów, 
- sprawdzi� stan techniczny prefabrykatów, sporz�dzi� protokół w przypadku uszkodze�

prefabrykatów. 
W przypadku gdy prefabrykaty zostały uszkodzone i nie nadaj� si� do wbudowania, nale	y                           
niezwłocznie zawiadomi� wytwórni� o brakach i uszkodzeniach prefabrykatów

Monta�

Ogólne warunki monta�u
Monta	 konstrukcji z elementów prefabrykowanych, mo	na rozpocz�� po wykonaniu wszystkich 
czynno
ci przygotowawczych zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.5.1 w warunkach 
atmosferycznych umo	liwiaj�cych monta	 oraz gdy konstrukcja podporowa (fundamenty, stan zerowy) 
wraz ze zł�czami, b�d� poprzednia kondygnacja, osi�gn�ła wymagan� wytrzymało
� betonu. 
Przyj�ta kolejno
� monta	u poszczególnych prefabrykatów powinna zapewnia� mo	liwie najszybsze 
tworzenie – samostatecznych zespołów elementów konstrukcji oraz łatwo
� i bezpiecze�stwo monta	u. 
Przy monta	u swobodnym wg osi 
cian poło	enie prefabrykatów 
ciennych powinno by�    wyznaczone 
na stropie w sposób trwały przez dwa punkty tworz�ce prost� równoległ� do 
ciany o   stałej okre
lonej
odległo
ci od lica prefabrykatu 
ciennego. Ustawienia prefabrykatów 
ciennych dokonuje si� przez domiar 
tych punktów. 
Ustalenie zasadniczych linii osi nale	y wykonywa� za pomoc� przyrz�dów geodezyjnych. Osie 
pionowe prefabrykatów 
ciennych mo	na wyznacza� za pomoc� pionowników, a osie słupów, ram 
itp. prefabrykatów za pomoc� rz�dów geodezyjnych. Poziom ustawienia prefabrykatów nale	y ustala�
za pomoc� niwelatorów i łat niwelacyjnych. 
Przy monta	u prefabrykatów powinny by� spełnione nast�puj�ce warunki: 

- ka	dy prefabrykat przed podniesieniem winien by� dokładnie obejrzany i oczyszczony z 
brudu, 
niegu, lodu,, a cz�
ci metalowa z rdzy i innych zanieczyszcze�, z tym, 	e 
niedopuszczalne jest usuwanie lodu za pomoc� gor�cej wody, soli i bezpo
rednie 
działanie płomieniem, 

- wypuszczone z prefabrykatu pr�ty zbrojenia nie powinny by� pogi�te; w przypadku 
konieczno
ci ich prostowania nie mo	e by� naruszone ich poło	enie ani te	  uszkodzony 
beton, 

 - prefabrykat powinien by� uchwycony i podnoszony w taki sposób, aby nie został 
      uszkodzone jego kraw�dzie, obrze	a i faktura, 
- przy podnoszeniu prefabrykatów nale	y stosowa� odpowiednie rodzaje zawiesi, 

zawiesza� prefabrykaty o masie nie wi�kszej ni	 maksymalny ud�wig zawiesia, zaczep 
liny kierunkowe, kontrolowa� prawidłowo
� zawieszenia prefabrykatu na haku po 
podniesieniu go na wysoko
� 0,5 m nad terenem 

-  prefabrykatami zawieszonymi na haku 	urawia nale	y manewrowa� bez wstrz�sów i 
szarpni��, 

- podnoszenie i opuszczanie prefabrykatów powinno si� odbywa� pionowo, odci�gani liny 
z zawieszonym prefabrykatem lub odci�ganie prefabrykatu zawieszonego na linie jest 
zabronione. 

- ka	dy prefabrykat powinien by� zatrzymany nad miejscem jego ustawienia lub uło	eni na 
wysoko
ci około 30 cm - od podło	a, tak aby dalsze jego opuszczanie odbywało si� przy 
jednoczesnym bezpo
rednim kierowaniu prefabrykatem przez monta	ystów, 
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-  prefabrykat powinien by� zawieszony na haku 	urawia do czasu zabezpieczenia przed 
przewróceniem si� (o ile nie jest samostateczny) przez zamocowanie, rozporami 
monta	owymi przy konstrukcyjnych poł�czeniach spawanych, a nast�pnie wypełnianych 
betonem, nale	y sprawdzi� jako
� spawów i dokona� ich odbioru przed 
zabetonowaniem, 

-   przed ostatecznym zamocowaniem ka	dego prefabrykatu i wykonaniem zł�czy nale	y 
sprawdzi� prawidłowo
� jego poło	enia w poziomie i pionie. 

Przy monta	u konstrukcji prefabrykowanych nie mog� wyst�pi� nast�puj�ce bł�dy: 
- przesuni�cie prefabrykatu w kierunku, poprzecznym i podłu	nym, przesuni�cie 

prefabrykatu 
- w pionie, skr�cenie prefabrykatu w stosunku do jego osi podłu	nej, przechylenie 

prefabrykatu z pionu, 
- przesuni�cie prefabrykatu górnej kondygnacji w stosunku do prefabrykatu dolnej 

kondygnacji. 
-  zbyt małe oparcie na podporach płyt stropowych, belek, podci�gów itp. prefabrykatów 
-   skr�cenie płyt stropowych, belek, podci�gów itp.,
- uło	enie w ró	nych poziomach płyt stropowych, dachowych itp. 

Monta� płyt stropowych kanałowych 

Płyty nale	y składowa� w stosach w pozycji wbudowania. W jednym stosie mog� by� składowane płyty o 
ró	nej szeroko
ci lecz o stałej długo
ci. Ilo
� płyt uło	onych w stosie nie powinna przekroczy� 6 szt.
Poszczególne płyty nale	y przedzieli� drewnianymi przekładkami o grub. min. 3 cm. uło	onymi 
prostopadle do długo
ci płyt w odległo
ci od czoła nie wi�kszej od 20 cm. Przekładki powinny by�
usytuowane w jednej linii pionowej. Przy składowaniu płyt w stosach istotne jest zabezpieczenie najni	ej 
poło	onej płyty przed uszkodzeniem wywołanym osiadaniem podło	�. Podło	e powinno by� wyrównane i 
utwardzone, a pierwsza płyta powinna spoczywa� na legarach o przekroju 14 x 14 cm le	�cych w jednej 
płaszczy�nie. 
Płyty mo	na transportowa� po uzyskaniu przez beton wytrzymało
ci nie ni	szej od 140 kG/cm2 W czasie 
transportu samochodowego lub kolejowego płyty powinny by� uło	one tak jak przy składowaniu ponadto 
powinny by� zabezpieczone przed zsuni�ciem. 
Płyty s� podnoszone 	urawiem przy wykorzystaniu uchwytów transportowych zlokalizowanych w 

obrze	ach czołowych. K�t mi�dzy ci�gnami 	urawia i płyty nie powinien by� mniejszy od 60°, co oznacza, 

	e płyty o wi�kszej długo
ci powinny by� transportowane przy u	yciu zawiesia belkowego. 

Przed przyst�pieniem do układania płyt na 
cianach nale	y ustawi� przy nich odpowiednio usztywnione i 
spoziomowanie rygli. Płyty s� układane na warstwie zaprawy cementowej uło	onej nieco wy	ej od 
poziomu ryg. Po uło	eniu płyt nale	y otwory zamkn�� tzw. za
lepkami, a nast�pnie uło	y� lu�no pr�ty 
zbrojenia podłu	nego wie�ców stropowych. W nast�pnej kolejno
ci nale	y w podłu	nych spoinach mi�dzy 
płytami uło	y� zbrojenie podporowe i poł�czy� je z pr�tami zbrojenia podłu	nego. Pr�ty zbrojenia 
podłu	nego wie�ców powinny le	e� w linii prostej bez wybrzusze�. 
Ostatni� czynno
ci� jest zabetonowanie wie�ców stropowych i podłu	nych spoin mi�dzy płytami. 
Szczególn� uwag� nale	y zwróci� na szczelne wypełnienie mas� betonow� podłu	nych spoin zwłaszcza 
w strefie, gdzie uło	ono zbrojenie podporowe. Zaleca si� tu stosowanie tzw. sztychowania betonu. Rygi 
mo	na usun�� po st�	eniu betonu monolitycznego w zł�czach płyt stropowych. Ka	da płyta powinna 
posiada� oznakowanie. Symbol elementów stanowi ułamek, gdzie w liczniku podaje si� gabarytowe 
(rzeczywiste) wymiary płyty L = B w cm, natomiast w mianowniku wielko
� obliczeniowego obci�	enia 
zewn�trznego.  

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne  zasady kontroli jako
ci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  

6.2.1. Cz�stotliwo
� oraz zakres bada� monta	u elementów prefabrykowanych  powinna by� zgodna z 
PN –62/B-02355 Koordynacja w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych. 
Okre
lenia, klasy dokładno
ci i metody sprawdzania przy odbiorze PN –B-03264:2002/Ap1:2004 
Konstrukcje betonowe, 	elbetowe i spr�	one – Obliczenia statyczne i projektowe.   
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1. Jako zespól elementów prefabrykowanych nale	y rozumie� wydzielon� funkcjonalnie lub konstrukcyjnie 
cz�
� budowli, np. segment hali, kondygnacj�, działk� monta	ow�, w�zeł klatki schodowej, której 
prawidłowo
� wykonania jest warunkiem decyduj�cym o prawidłowo
ci monta	u nast�pnej cz�
ci 
budowli. 
2. Kontrola jako
ci wykonania zespołu elementów powinna obejmowa� sprawdzenie: 

   - zewn�trznych wymiarów zespołu, 
    - dokładno
ci monta	u poszczególnych prefabrykatów i wielko
ci przesuni�� poziomych, 
       pionowych, wychylenia z pionu, wzajemnego przesuni�cia itp.,

   -  poziomu uło	enia płyt, stropowych, podci�gów, belek itp., i gł�boko
ci ich oparcia, 
    -  dokładno
ci wykonania poł�cze�. 

   -  dokładno
ci wypełnienia spoin. 
   -  dokładno
ci uszczelnienia i ocieplenia zł�czy, 
   -   rozmieszczenia punktów kontrolnych wraz z danymi okre
laj�cymi ich poło	enie.  

3. Prawidłowo
� wykonania kontrolowanego zespołu nale	y sprawdzi� przez pomiar i porównanie 
stwierdzonych odchyłek monta	owych z wymaganiami okre
lonymi w projekcie i warunkach technicznych. 
Nale	y sprawdzi� wszystkie wymiary decyduj�ce o dokładno
ci wykonania kontrolowanego zespołu. 
4. Przed udzieleniem zezwolenia na dalszy monta	 nale	y sprawdzi� wszystkie wyniki bada�
wytrzymało
ci próbek kontrolnych i stwierdza�, czy wytrzymało
� betonu i zaprawy w zł�czach i spoinach 
pozwala na dalsze prowadzenie robót. 
5. W zespołach z elementów prefabrykowanych, których kompletno
� zale	y od wykonania innych robót 
poza monta	owymi, kontrol� jako
ci wykonania zespołu nale	y równie	 obj�� roboty zgodnie z ustalonym 
dla nich warunkami wykonania i odbioru robót. 
6. Kontrola jako
ci wykonania zespołu powinna by� przeprowadzona komisyjnie. W przypadku 
stwierdzenia prawidłowo
ci wykonanych robót protokół ko�cowy (zapis w dzienniku budowy) powinien 
zawiera� zezwolenie na dalsze prowadzenie robót. 

6.2.2. Warunki bada� elementów prefabrykowanych i innych materiałów powinny by� wpisane do 
dziennika budowy i akceptowane przez  Inspektora nadzoru.    

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Obmiar robót nale	y wykonywa� w sztukach poszczególnych prefabrykatów z podziałem na typy, wymiary 
i rodzaj obci�	enia i obejmuje on cały zakres robót zwi�zanych z wbudowaniem elementu 
prefabrykowanego. Zalewki pachwin mi�dzy płytami nie stanowi� oddzielnej pozycji obmiarowej. 
Wie�ce stropowe oraz zbrojenie w pachwinach mi�dzy płytami podlegaj� zasadom obmiaru 
obowi�zuj�cych dla betonu konstrukcyjnego i zbrojenia 
7.3 Wielko
ci obmiarowe elementów prefabrykowanych okre
la si� na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze 
  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podło	a nale	y przeprowadzi� bezpo
rednio przed przyst�pieniem do robót monta	owych.  
8.3. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
je	eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze  
Wymagania przy odbiorze okre
la norma PN –B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, 	elbetowe 
i spr�	one – Obliczenia statyczne i projektowe.   
Sprawdzeniu podlega : 

a zgodno
� z dokumentacj� techniczn� , 
b rodzaj zastosowanych materiałów, 
c protokoły z odbiorów cz�
ciowych  
d prawidłowo
� wykonanych monta	y, 
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9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne  ustalenia dotycz�ce podstawy płatno
ci  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ”  pkt.9 
9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, b�dzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiaj�cym.

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Normy PN –B-03264:2002/Ap1:2004  Konstrukcje betonowe, 	elbetowe i 
spr�	one – Obliczenia statyczne i projektowe.  

PN-EN 1168+AI:2008   Prefabrykaty z betonu. Płyty kanałowe   

PN-EN 15258:2009   Prefabrykaty z betonu. Elementy 
cian oporowych  

UWAGA : 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim.
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania jego 
aktualnej tre�ci. 
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STB.01.06.00.ROBOTY DEKARSKIE I  BLACHARSKIE  

1.  Nazwa zamówienia  

„BUDYNEK �ŁOBKA I PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZB�DN� INFRASTRUKTUR� W DREZDENKU”

1.1.Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej ST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót : 
robót dekarskich i blacharskich  oraz elementów odwodnienia  

1.2.Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót obj�tych ST. 

    -    pokrycie dachu pap� termozgrzewaln�
- obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej    
- monta	 elementów odwodnienia   

1.1 Okre�lenia podstawowe  

Okre
lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z ustaw� Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz�dzeniami wykonawczymi, nomenklatur� Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robót dekarskich i blacharskie i elementy odwodnienia  
nale	y rozumie� wszystkie prace budowlane zwi�zane z wykonaniem robót dekarskich i 
blacharskich oraz elementy odwodnienia  zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniaj�cy jako
�, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura mo	e by� zast�piona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj� dane 
opisuj�ce przedmiot i wymagania jako
ciowe robót dekarskich i blacharskich oraz  elementy 
odwodnienia  

1.5.Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
  
Przy wykonywaniu robót dekarskich i blacharskie  nale	y przestrzega� zasad podanych w normie
PN-B-10245:1979 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze oraz PN-B-10240:1980 Papowe pokrycie dachowe  przy odbiorze 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
� ich wykonania oraz za ich zgodno
� z dokumentacj�
projektow�, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

2. MATERIAŁY  

2.1 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwaniu i składowaniu podano w ST 00.00.00. „ 

Wymagania ogólne „ pkt.2 

2.2  Blacha ocynkowana  
2.3 Ł�czniki systemowe w ilo
ci przewidzianej systemem. 
2.4 papa termozgrzewalna podkładowa + nawierzchniowa  
2.6 przepusty attykowe z koszem odwadniaj�cym  
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2.7 rura spustowa z blachy ocynkowanej 

3. SPRZ�T  
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 

3.2. Sprz�t do robót dekarsko blacharskich   
Wykonawca przyst�puj�cy do robót dekarsko blacharskich , powinien wykaza� si� mo	liwo
ci�     
korzystania z elektronarz�dzi i drobnego sprz�tu budowlanego  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 

4.2. Pakowanie i magazynowanie     
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkni�tych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych  przed opadami atmosferycznymi. 

4.3. Transport materiałów   nale	y wykona� zgodnie z wymogami aktualnej normy.   
�rodki transportu powinny zabezpiecza� załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

W czasie transportu materiały powinny by� zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłoki 
antykorozyjnej. 
Zabronione jest przeci�ganie niezabezpieczonych elementów po podło	u. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 

Pokrycie dachu pap� termozgrzewalna  
Przed przyst�pieniem do prac nale	y dokona� pomiarów połaci dachowej sprawdzi� poziomy osadzenia 
wpustów dachowych, wielko
� spadków dachu oraz ilo
ci przerw dylatacyjnych i na tej podstawie 
precyzyjnie rozplanowa� rozło	enie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. Wskazane jest 
wykonanie podr�cznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej 
skomplikowanych kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie 
materiałów.  
Prace z u	yciem pap asfaltowych zgrzewalnych mo	na prowadzi� w temperaturze nie ni	szej ni	:
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 - 0°C w przypadku pap modyfikuj�cych SBS  
 - +5°C w przypadku pap oksydowanych  

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mo	na obni	y� pod warunkiem, 	e rolki b�d�
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezpo
rednio 
przed zgrzaniem.  
Nie nale	y prowadzi� prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas 
opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.  
Roboty dekarskie rozpoczyna si� od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego oprzyrz�dowania, 
a tak	e od wst�pnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów, 
wietlików itp.) z 
zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy nale	y 
układa� pasami równoległymi do okapu, przy wi�kszych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z 
uwagi na powodowan� du	� mas� mo	liwo
� osuwania si� układanych pasów podczas grzewania). 
Minimalny spadek dachu powinien by� taki, aby nawet po ugi�ciu elementów konstrukcyjnych 
umo	liwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego te	 wzgl�du nachylenie połaci dachowej nie 
powinno by� mniejsze ni	 1%, ale zaleca si�, aby tam gdzie jest to mo	liwe przewidzie� wi�ksze 
spadki.  
Przed uło	eniem papy nale	y j� rozwin�� w miejscu, w którym b�dzie zgrzewana, a nast�pnie po 
przymiarce (z uwzgl�dnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przypi�ciu zwin�� j� z dwóch 
ko�ców 
rodka. Miejsca zakładów na uło	onym wcze
niej pasie papy (z którym ł�czona b�dzie 
rozwijana rolka) nale	y podgrza� palnikiem i przeci�gn�� szpachelk� w celu wtopienia posypki na całej 
szeroko
ci zakładu (12 – 15 cm)  
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podło	a oraz spodniej warstwy papy 
a	 do momentu zauwa	alnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem 
rolki. Pracownik wykonuje t� czynno
�, cofaj�c si� przed rozwijan� rolk�. Miar� jako
ci zgrzewu jest 
wypływ masy asfaltowej o szeroko
ci 0,5-1,0 cm na całej długo
ci zgrzewu. W przypadku gdy wypływ 
nie pojawi si� samoistnie wzdłu	 brzegu rolki, nale	y docisn�� zakład, u	ywaj�c wałka dociskowego z 
silikonow� rolk�. Sił� docisku rolki do papy nale	y tak dobra�, aby pojawił si� wypływ masy o 	�danej 
szeroko
ci. Silny wiatr lub zmienna pr�dko
� przesuwania rolki mo	e powodowa� zbyt du	y lub 
niejednakowej szeroko
ci wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej 
wiadczy o niefachowym 
zgrzaniu papy.  
Arkusze papy nale	y ł�czy� ze sob� na zakłady:  

 - podłu	ny 8 cm 
 - poprzeczny 12-15 cm  

zakłady powinny by� wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem 
najcz�
ciej wyst�puj�cych w okolicy wiatrów. Zakłady nale	y wykonywa� ze szczególn� staranno
ci�. 
Po uło	eniu kilku rolek i ich wystudzeniu nale	y sprawdzi� prawidłowo
� wykonania zgrzewów. Miejsca 
�le zgrzane nale	y podgrza� (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei�. Wypływy masy 
asfaltowej mo	na posypa� posypk� w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu.  
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny by� przesuni�te wzgl�dem siebie tak aby zakłady 
(zarówno podłu	ne, jak i poprzeczne) nie pokrywały si�. Aby unikn�� zgrubie� papy na zakładach, 
zaleca si� przyci�cie naro	ników układanych pasów papy le	�cych na spodzie zakładu pod k�tem 45°  

Obróbki blacharskie: 
Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej  powinny by� dostosowane do wielko
ci pochylenia połaci 
dachowych oraz do grubo
ci 
cian – winny by� odpowiednio szerokie. 
W pokryciach dachowych z blachy obróbki blacharskie mog� by� wklejane mi�dzy warstwami papy przy 
pochyleniu połaci dachowej wi�kszym lub równym 10%. Przy pochyleniu mniejszym ni	 10% obróbki 
układa� na wierzchu dachu. 
Przy poł�czeniach pokrycia z blachy  z murem kominowym lub innymi wystaj�cymi z dachu elementami 
powinny by� zastosowane obróbki dwucz�
ciowe. 
�cianki i ich styk z pokryciem z blachy nale	y zabezpieczy� obróbkami blacharskimi tak, aby była 
zachowana dylatacja obwodowa. 

Rury spustowe: 
Rury spustowe nale	y wykona�  z blachy ocynkowanej o gr. 0,6 do 0.7 cm  
Rury spustowe powinny by� wykonane z pojedynczych członów odpowiadaj�cych długo
ci arkusza 
blachy i składane w elementy dwuczłonowe, trójczłonowe lub czteroczłonowe. 
Rury z blachy stalowej ocynkowanej powinny by� ł�czone w  zakładach pionowych na r�bek pojedynczy 
le	�cy, a w zakładach poziomych – na zakład o szeroko
ci 40 mm i lutowane na całej długo
ci 
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zakładów. 
 Rury spustowe powinny by� umocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru. 
Pionowe zł�cza rur powinny by� zwrócone na zewn�trz, tzn. znajdowa� si� z boku rury. 
Na rurach nad uchwytami powinny by� przylutowane obr�czki o szeroko
ci 3 do 4 cm, wykonane z 
blachy ocynkowanej. 
Rury  spustowe zewn�trzne powinny by� wprowadzone do rur kanalizacyjnych na gł�boko
� kielicha. 
Do ka	dej rury spustowej powinien by� przylutowany kołnierz sto	kowy o szeroko
ci 5-6 cm. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne  zasady kontroli jako�ci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Cz�stotliwo
� oraz zakres bada� robót dekarsko blacharskich  powinien by� zgodny z PN-B-
10245:1979 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze oraz PN-B-10240:1980 Papowe pokrycie dachowe  przy odbiorze  
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
W szczególno
ci powinna by� oceniana : 

- sprawdzenie zabezpieczenia dachowego (obróbek) przy kominach, murach 
wywietrzakach, wyłazach, itp.   

- sprawdzenie rynien w zakresie wymiarów, rozstawów oraz spadku i szczelno
ci  
- sprawdzenie rur spustowych w zakresie rozstawu, mocowania ich, spionowania i 

prostoliniowo
ci   
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekracza� 20 mm przy długo
ci rury do 10 m i 30 
mm przy długo
ci rury wi�kszej ni	 10 m. Odchylenia rur spustowych od linii prostej mierzone na 
długo
ci 2 m nie powinny przekracza� 3 mm. 
Rury z blachy stalowej ocynkowanej powinny by� ł�czone w  zakładach pionowych na r�bek pojedynczy 
le	�cy, a w zakładach poziomych – na zakład o szeroko
ci 40 mm i lutowane na całej długo
ci 
zakładów. 
Spadki rynien nie powinny by� mniejsze ni	 0,2 %. 
Najwi�ksza długo
� rynny nie mo	e przekracza� 20 m, licz�c odległo
� mi�dzy s�siednimi rurami 
spustowymi. 
6.2.2. Warunki bada� materiałów malarskich i innych materiałów powinny by� wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchni� robót dekarsko blacharskich  oblicz si� w metrach kwadratowych   
Długo
ci rynien i rur spustowych w metrach bie	�cych  
7.3 Wielko
ci obmiarowe robót dekarsko blacharskich okre
la si� na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podło	a nale	y przeprowadzi� bezpo
rednio przed przyst�pieniem do robót.  
8.3. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
je	eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze okre
la norma PN-B-10245:1979 Roboty blacharskie budowlane z 
blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze oraz PN-B-
10240:1980 Papowe pokrycie dachowe  przy odbiorze. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze  

Sprawdzeniu podlega : 
a     zgodno
� z dokumentacj� techniczn� , 
b     rodzaj zastosowanych materiałów, 
c     prawidłowo
� pokrycia  
c     prawidłowo
� wykonania obróbek i elementów odwodnienia  
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d     jako
� i wygl�d  

9. PODSTAWA PŁATNO�CI  
9.1. Ogólne  ustalenia dotycz�ce podstawy płatno
ci  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, b�dzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiaj�cym.

10.1. Normy
PN-B-10245:1979 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze  
PN-B-10240:1980 Papowe pokrycie dachowe  przy odbiorze 
PN-B-94701:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okr�głych. 
PN-B-94702:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokr�głych. 
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane. 
PH-81/H-92900 Cynk. Blachy. 
Nale	y stosowa� przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta	owych -Arkady 1989 

UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania jego 
aktualnej tre�ci. 
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STB.01.07.00.IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE   

1.  Nazwa zamówienia  

„BUDYNEK �ŁOBKA I PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZB�DN� INFRASTRUKTUR� W 
DREZDENKU” 

1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych  

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót obj�tych ST  

- wykonanie izolacji poziomej  z papa termozgrzewalnej  
- wykonanie izolacji pionowej z masy asfaltowo kauczukowa  

1.4 Okre�lenia podstawowe  

Okre
lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z ustaw� Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz�dzeniami wykonawczymi, nomenklatur� Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych      
nale	y rozumie� wszystkie prace budowlane zwi�zane z wykonaniem izolacji      
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych  zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

-  Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniaj�cy jako
�, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i  

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura mo	e by� zast�piona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,  

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj� dane  
opisuj�ce  przedmiot i wymagania jako
ciowe wykonanych izolacji przeciwwodnych i 
przeciwwilgociowych  

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót  

Przy wykonaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych  nale	y przestrzega� zasad podanych w 
normie PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
� ich wykonania oraz za ich zgodno
� z dokumentacj�
projektow�, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

2. MATERIAŁY  

2.1.  Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00  
„Wymagania ogólne „ pkt.2 
2.2  ABIZOL R- roztwór asfaltowy do gruntowania powierzchni 
cian przed uło	eniem wła
ciwej powłoki 
izolacyjnej 
2.3  ABIZOL P- roztwór asfaltowy izolacji  
2.4  Papa termozgrzewalna, podkładowa i nawierzchniowa   
2.5 masa asfaltowo-kauczukowa 

3 SPRZ�T  
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprz�t do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych 
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Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych, powinien 
wykaza� si� mo	liwo
ci� korzystania z elektronarz�dzi i drobnego sprz�tu budowlanego  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów  
Materiały powinny by� składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach  krytych i 
zamkni�tych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te nale	y układa� na podkładach z desek lub 
płyt betonowych i przykrywa� szczelnie brezentem lub foli�. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkni�tych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Opakowania nale	y ustawi� w pozycji stoj�cej 
ci
le jedno obok drugiego najwy	ej w dwóch warstwach, 
tak aby tworzyły zwart� cało
� zabezpieczon� dodatkowo listwami przed ewentualnym przesuni�ciem i 
uszkodzeniem. 
Rolki papy nale	y przechowywa� w pomieszczeniach krytych, chroni�cych pap� przed zawilgoceniem, 
działaniem promieni słonecznych i z dala od grzejników. 
Rolki nale	y ustawi� w stosy w pozycji stoj�cej w jednej warstwie. Stosy powinny zawiera� nie wi�cej 
ni	 1200 rolek, a odległo
� mi�dzy stosami powinna wynosi� nie mniej ni	 80 cm. 
4.3. Transport materiałów izolacyjnych  nale	y wykona� zgodnie z wymogami aktualnej normy.   
�rodki transportu powinny zabezpiecza� załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Rolki papy nale	y przewozi� krytymi 
rodkami transportu, ładowane w jednej warstwie, w pozycji 
stoj�cej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewróceniem si� i uszkodzeniem.  
Materiały powinny by� pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 
pa�stwowych lub 
wiadectwach ITB. 
Abizol R i Abizol P mog� by� przewo	one dowolnymi 
rodkami transportu z zachowaniem przepisów 
Ministerstwa Komunikacji dla materiałów klasy III w sprawie bezpiecze�stwa ruchu przy przewozie 
materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2.  Warunki przyst�pienia do robót  

Przygotowanie  podło	y-wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni izolowanych oraz 
sfazowanie naro	y. 

5.3. Wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych nale	y przestrzega� zasad podanych 
w normie PN-69/B-1026 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

5.3.1 Przygotowanie podło	a : 
podło	e powinno sprawdzone i przygotowane  

5.3.2  Wykonanie izolacji  
- wykonanie izolacji poziomej  z papa termozgrzewalnej  
- wykonanie izolacji pionowej z papa termozgrzewalnej 
- wykonanie izolacji pionowej 2xAbizol R+P 
-  wykonanie izolacji z folii kubełkowej  
- wykonanie paroizolacji  z folii PE 
- wykonanie izolacji  z membramy  paroprzepuszczalnej dachowej zbrojonej  

     - izolacja pozioma i pionowa z folii w płynie wraz z ta
mami naro	nikowymi  

Abizol R - roztwór asfaltowy do gruntowania rzadki. Przeznaczony jest do gruntowania powierzchni 
przed nało	eniem wła
ciwej izolacji asfaltowej. Nale	y stosowa� wył�cznie na zewn�trz budynków. 
Abizol R nanosi si� na zimno bez podgrzewania na suche i czyste podło	e cienk� warstw� p�dzlem, 
szczotk� dekarsk� lub natryskiem. Roboty nale	y prowadzi� w temperaturze powy	ej +5 C, optymalna 
temperatura 20 C. 
Abizol P - półpłynna masa asfaltowa do izolacji powłokowych. Jest przeznaczony do wykonywania 
powłokowych izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych. Powierzchnie, na które nakłada si�
powłok� z Abizolu P powinny by� uprzednio zagruntowane Abizolem R. Abizol P nanosi si� na zimno 
bez podgrzewania cienk� warstw� na uprzednio zagruntowane podło	e p�dzlem, szczotk� dekarsk�
lub natryskiem. 
Podkład pod izolacje powinien by� trwały nieodkształcalny i przenosi� wszystkie działaj�ce na�
obci�	enia. 
Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych 
powinna by� równa, bez wgł�bie� wypukło
ci oraz p�kni��, czysta, odtłuszczona i odpylona. 
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Naro	a powierzchni izolowanych powinny by� zaokr�glone promieniem nie mniejszym ni	 3 cm lub 
zfazowane pod k�tem 45 na szeroko
ci i wysoko
ci co najmniej 5 cm od kraw�dzi. 
Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacj� z pap asfaltowych lub innych materiałów 
przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien by� zagruntowany roztworem asfaltowym 
lub emulsj� asfaltow�. 
Przy gruntowaniu podkład powinien by� suchy a jego wilgotno
� nie powinna przekracza� 5%. 
Powłoki gruntuj�ce powinny by� naniesione w dwóch warstwach, z tym 	e druga warstwa mo	e by�
naniesiona dopiero po całkowitym wyschni�ciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania 
podkładu powinna by� nie ni	sza ni	 5 C. 
Pozioma izolacja fundamentowa powinna by� uło	ona z dwóch warstw papy asfaltowej P64/1200 na 
lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy papy polimerowo- asfaltowej PF 180/3000 
termozgrzewalnej. Izolacja pozioma dolna powinna by� uło	ona pod ław� fundamentow� przy 

cianach 	elbetowych i na wierzchu ławy fundamentowej przy 
cianach fundamentowych z 
bloczków betonowych. 
Izolacja pionowa powinna by� wykonana na zewn�trznej powierzchni 
cian od wierzchu ławy 
fundamentowej i powinna by� poł�czona z izolacj� poziom� 
cian i podło	y. 
Uło	ona na 
cianie fundamentowej papa izolacji poziomej powinna wystawa� co najmniej l cm z ka	dej 
strony 
ciany po otynkowaniu. Od strony izolacji poziomej podło	y pod posadzki papa uło	ona na 

cianie fundamentowej powinna wystawa� 20 cm. 

Izolacja pozioma dolna w budynkach w cz�
ciach podpiwniczonych powinna by� uło	ona na 
cianach 
na wysoko
ci wierzchu ławy fundamentowej, a izolacja pozioma górna - pod stropem. W przypadku 
budynków posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu dopuszcza si� układanie górnej izolacji 
poziomej 
cian na wysoko
ci wierzchu cokołu ok. 30 cm nad terenem. 
Izolacja pionowa powinna by� wykonana na zewn�trznej powierzchni 
cian od wierzchu ławy 
fundamentowej do wysoko
ci ok.30 cm nad teren lub chodnik przyległy do budynku. Powinna by�
poł�czona z izolacj� poziom� 
cian. 
Izolacja pozioma budynków w cz�
ciach niepodpiwniczonych powinna by� uło	ona poni	ej poziomu 
posadzki na wysoko
ci minimum 15 cm nad terenem lub chodnikiem przy budynku. 
Stosowanie w układzie izolacyjnym materiałów działaj�cych na siebie szkodliwie, np. materiałów 
asfaltowych ze smołowymi lub materiałów bitumicznych z foliami PVC z wyj�tkiem folii bitumo i 
olejoodpornej jest niedopuszczalne. 
Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. 
Grubo
� warstwy lepiku mi�dzy podkładem i pierwsz� warstw� izolacji oraz pomi�dzy poszczególnymi 
warstwami izolacji powinna wynosi� 1,0-1,5 mm. 
Przy układaniu izolacji podło	y szeroko
� zakładów papy zarówno podłu	nych jak i poprzecznych w 
ka	dej warstwie powinna by� nie mniejsza ni	 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny 
by� przesuni�te wzgl�dem siebie. 
W pomieszczeniach nara	onych na zawilgocenie wymagaj�cych instalacji odwadniaj�cej, powinny by�
zainstalowane urz�dzenia odpływowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, uło	one ze spadkiem w 
kierunku kratki 
ciekowej. Izolacj� wodoszczelna nale	y układa� bezpo
rednio pod posadzk�. 
Spadek warstwy izolacyjnej podkładu oraz posadzki w kierunku kratki 
ciekowej powinien wynosi� min. 
1% w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogólnym i min. 1,5 % w obiektach budownictwa 
przemysłowego. 
Izolacja wodoszczelna powinna by� wywini�ta na 
ciany na wysoko
� co najmniej 10 cm oraz 
poł�czona z urz�dzeniem odpływowym w taki sposób, aby woda gromadz�ca si� na niej spływała do 
kanalizacji. 
W celu zabezpieczenia konstrukcji podłogi przed mo	liwo
ci� zawilgocenia w czasie eksploatacji, 
nale	y zastosowa� izolacj� z co najmniej dwóch warstw papy asfaltowej przyklejonej do podkładu i 
sklejonej mi�dzy sob� lepikiem asfaltowym. 
Izolacja przeciwwilgociowa powinna by� szczelna, ci�gła i dobrze przylegaj�ca do podło	a lub 
podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny wyst�powa� p�cherze, fałdy, dziury, odpryski oraz 
inne podobne uszkodzenia. 
Powierzchnia podło	a lub podkładu pod izolacj� przeciwwilgociow� z materiałów bitumicznych 
powinna by� równa i czysta. 
Izolacje z materiałów bitumicznych nale	y wykonywa� w temperaturze nie ni	szej ni	 5oC, 
natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie ni	szej ni	 15o C. 

Układanie izolacji z papy termozgrzewalnej  
• Układanie izolacji przy kraw�dziach: 
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Przed uło	eniem izolacji miejsca te nale	y zagruntowa�. W pierwszej kolejno
ci nale	y zabezpieczy�
naro	e wkl�słe i wypukłe wyklejaj�c je arkuszami materiału izolacyjnego o wymiarach dostosowanych 
do izolowanej powierzchni. Minimalny zakład tych arkuszy musi wynosi� 8 cm. 
• Układanie izolacji: 
Układanie izolacji rozpoczynamy od najni	szego punktu obiektu posuwaj�c si� w gór�. Celem 
unikni�cia nało	enia si� czterech warstw izolacji układamy cał� długo
� rolki na przemian z połow� jej 
długo
ci. Pocz�tek rolki mocujemy za pomoc� r�cznego palnika, a cał� rolk� ustawiamy zgodnie z 
ukształtowaniem obiektu. Zako�czenie izolacji na powierzchniach pionowych nale	y wykona� przy 
u	yciu arkusza o szeroko
ci 50 cm (połowa szeroko
ci rolki). Zakład czołowy mi�dzy ko�cami rolek 
winien wynosi� 15 cm. Nale	y szczególnie dokładnie wkleja� izolacj� we wkl�słe kraw�dzie 
izolowanego przekroju nie naci�gaj�c przyklejanego materiału. Wszystkie arkusze  uszczelniaj�ce 
powinny dokładnie przylega� do podło	a bez fałd i załama� (zmarszcze�) materiału izolacyjnego. 
Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podło	em jest wypływaj�cy bitum, który gwarantuje 
szczelne poł�czenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi� si� poza obr�b arkusza na 
odległo
� ok. 1–2 cm oraz na całej długo
ci podgrzewanej rolki.  
• Usuwanie uszkodze� i bł�dów uło	enia izolacji: 
Podczas układania izolacji mog� nast�pi� nast�puj�ce jej uszkodzenia: 
• przebicie lub przeci�cie, 
• zamkni�te p�cherze powietrza, 
• zmniejszony poni	ej 5 cm zakład arkusza lub jego brak, 
• załamania i fałdy. 
Usuwanie uszkodze�: 
• w przypadku przebicia, przeci�cia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji nale	y miejsce 
uszkodzone odkurzy�, przetrze� czyst� szmat� zwil	on� benzyn� ekstrakcyjn� i naklei� łaty z tego 
samego materiału. Łata 
powinna mie� zaokr�glone naro	a oraz przykrywa� uszkodzenie z 15 cm zapasem. Łat�, a zwłaszcza 
jej kraw�dzie, nale	y starannie docisn�� do podło	a r�cznym wałkiem, 
• w przypadku zamkni�cia pod izolacj� p�cherzy powietrza, nale	y przebi� j� ostrym narz�dziem, 
starannie wycisn�� powietrze i naklei� na to miejsce łat� w sposób jak wy	ej, 
• w przypadku stwierdzenia zbyt małego zakładu nale	y w tym miejscu naklei� łat�, 
• w przypadku wyst�pienia na przyklejonym arkuszu fałdy, nale	y j�przeci�� i rozprostowa� lub wyci��, 
a nast�pnie naklei� w tym samym miejscu łat�, 
• inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materiałów samoprzylepnych 
nale	y usuwa� wg indywidualnych rozwi�za�, po uzgodnieniu z In	ynierem. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jako
ci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 oraz 
instrukcji producenta 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Cz�stotliwo
� oraz zakres bada� materiałów izolacyjnych  powinien by� zgodny PN-B-10260:1969 
Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
W szczególno
ci powinna by� oceniana : 

wła
ciwo
ci materiałów izolacyjnych

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmowa� sprawdzenie zgodno
ci dostarczonych materiałów 
z dokumentacj� projektow� oraz sprawdzenie wła
ciwo
ci technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. 
Nie dopuszcza si� stosowania do robót izolacyjnych materiałów których wła
ciwo
ci techniczne nie 
odpowiadaj� wymaganiom przedmiotowych norm lub 
wiadectw ITB. 
Nie nale	y stosowa� równie	 materiałów przeterminowanych. 
6.2.2. Warunki bada� materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny by� wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.   

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchni� izolacji oblicz si� w metrach kwadratowych wykonanej izolacji  
7.3 Wielko
ci obmiarowe izolacji  okre
la si� na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl�dnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
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8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podło	a nale	y przeprowadzi� bezpo
rednio przed przyst�pieniem do robót .  
8.3. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
je	eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze okre
la norma PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega : 

a. zgodno
� z dokumentacj� techniczn� , 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podło	a, 
d. prawidłowo
� wykonania izolacji, 

sprawdzenie wytrzymało
ci, równo
ci, czysto
ci i stanu wilgotno
ci podło	a lub podkładu 
sprawdzenie spadków podło	a lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych
sprawdzenie ci�gło
ci warstwy izolacyjnej i dokładno
ci jej poł�czenia z podło	em 
sprawdzenie dokładno
ci obrobienia naro	y, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty 
podłogowe itp. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI  
9.1. Ogólne  ustalenia dotycz�ce podstawy płatno
ci  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, b�dzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiaj�cym.

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Normy 
     PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
     PN-B-24820:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
     PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta	owych - Arkady 1989 r. Stosowa�
przepisy wg ST „Wymagania ogólne" 

UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania jego 
aktualnej tre�ci. 
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STB 01.08.00. IZOLACJE TERMICZNE  

1.  Nazwa zamówienia  

„BUDYNEK �ŁOBKA I PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZB�DN� INFRASTRUKTUR� W 
DREZDENKU”

1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
izolacje termiczne .  

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót obj�tych ST  

izolacji termicznej ze styropianu   
izolacja z wełny mineralnej  

1.4 Okre�lenia podstawowe  

Okre
lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z ustaw� Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz�dzeniami wykonawczymi, nomenklatur� Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji termicznej nale	y rozumie� wszystkie  
prace budowlane zwi�zane z wykonaniem izolacji termicznej  zgodnie z ustaleniami  
projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniaj�cy jako
�, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i  

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura mo	e by� zast�piona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj� dane     
  opisuj�ce przedmiot i wymagania jako
ciowe wykonanych izolacji  

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót  

Przy wykonaniu izolacji  nale	y przestrzega� zasad podanych w normie
PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
� ich wykonania oraz za ich zgodno
� z dokumentacj�
projektow�, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

2. MATERIAŁY  

2.1.  Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne „ pkt.2 „ 
2.2. Styropian EPS 100  powinien odpowiada� wymogom okre
lonym w normie PN-    
       B-20130 Płyty styropianowe 
2.3. Płyty z wełny mineralnej powinien odpowiada� wymogom okre
lonym w normie    
       BN-71/6755-08 Wyroby termoizolacyjne. Płyty i filce z wełny mineralnej 
2.4 System płyt spadkowych z wełny mineralnej  

Ka	da partia materiału powinna by� dostarczana na budow� z atestem wydanym przez uprawnion�
jednostk�. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne s� lu�no zwi�zane granulki. 
Wykonawca powinien obejrze� cał� parti� dostarczonego materiału i w razie negatywnych spostrze	e�
powinien zleci� badanie losowo pobranych próbek.  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

BUDYNEK �ŁOBKA I PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZB�DN� INFRASTRUKTUR� W DREZDENKU 

71

3 SPRZ�T  

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprz�t do wykonywania izolacji termicznych   
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania izolacji termicznej, powinien wykaza� si�
mo	liwo
ci� korzystania z elektronarz�dzi i drobnego sprz�tu budowlanego  

4.TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów  
Materiały termoizolacyjne powinny by� składowane starannie na suchym podkładzie, w 
pomieszczeniach  krytych i zamkni�tych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te nale	y 
układa� na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywa� szczelnie brezentem lub foli�. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkni�tych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
4.3. Transport materiałów termoizolacyjnych  nale	y wykona� zgodnie z wymogami aktualnej normy.   
�rodki transportu powinny zabezpiecza� załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

5.WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przyst�pienia do robót  

Przed przyst�pieniem do wykonywania izolacji  powinny by� zako�czone wszystkie roboty stanu 
surowego  
Przed rozpocz�ciem prac pomieszczenia powinny by� oczyszczone z gruzu i odpadów  
Pomieszczenia powinny by� suche. 

5.3 Wykonywanie izolacji  termicznych   - nale	y przestrzega� zasad podanych w normie                         
PN91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
5.3.1 Przygotowanie podło	a : 

podło	e powinno sprawdzone i przygotowane  
5.3.2. Układanie izolacji    

- uło	enie termoizolacji.
Roboty termoizolacyjne powinny by� wykonywane w temperaturze dodatniej. 
Warstwy ocieplaj�ce powinny by� wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie 
u	ytkowania budynku par� wodn� ani wilgoci� pochodz�c� z innych �ródeł. 

Warstwa izolacyjna powinna by� ci�gła i mie� stał� grubo
�. 
Płyty izolacyjne powinny by� układane na styk. 
Przy układaniu kilku warstw płyt nale	y układa� je mijankowo tak, aby przesuni�cie styków w kolejnych 
warstwach wzgl�dem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. 
Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie� jednakow� grubo
�. 
Ochron� warstwy izolacji termicznej lub przeciwd�wi�kowej przed zawilgoceniem wod� zarobow�
uzyskuje si� stosuj�c warstw� ochronn� z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z zakładami min. 20 cm. 
Powierzchnia podło	a lub podkładu pod izolacj� termiczn� z materiałów termoizolacyjnych powinna by�
równa i czysta. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne  zasady kontroli jako
ci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 oraz 
instrukcji producenta 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Cz�stotliwo
� oraz zakres bada� materiałów izolacji termicznej powinien by� zgodny z PN-B-
02020:1991 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
W szczególno
ci powinna by� oceniana : 

zawilgocenie materiału izolacyjnego 
wła
ciwo
ci termiczne materiałów  

6.2.2. Warunki bada� materiałów termoizolacyjnych i innych materiałów powinny by� wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
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7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania.  
Powierzchni� izolacji oblicz si� w metrach kwadratowych wykonanej izolacji  
7.3 Wielko
ci obmiarowe izolacji okre
la si� na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl�dnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podło	a nale	y przeprowadzi� bezpo
rednio przed przyst�pieniem do robót .  
8.3. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
je	eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze okre
la norma PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynków. 
Wymagania i obliczenia. 
Sprawdzeniu podlega : 

a. zgodno
� z dokumentacj� techniczn� , 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podło	a, 
d. prawidłowo
� wykonania izolacji, 

sprawdzenie czy grubo
� warstwy ocieplaj�cej jest wystarczaj�ca do uzyskania wymaganej  warto
ci 
współczynnika K 

-     sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu 
sprawdzenie ci�gło
ci warstwy izolacyjnej, prawidłowo
ci uło	enia i przylegania do podło	a 
sprawdzenie czy styropian nie styka si� z materiałami zawieraj�cymi w swym składzie rozpuszczalniki 
lub  substancje oleiste. 

  
9. PODSTAWA PŁATNO�CI  
9.1. Ogólne  ustalenia dotycz�ce podstawy płatno
ci  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, b�dzie umowa  Wykonawcy z Zamawiaj�cym.

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Normy
PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-B-20130:1989 Wyroby do izolacji w budownictwie.  Płyty styropianowe (PS-E) 
PN-B-23100:1975 Wełna mineralna – Wymagania i badania techniczne   
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -monta	owych . Arkady 1989 Nale	y 
stosowa� przepisy zgodnie ST „ Wymagania ogólne" 

UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania jego 
aktualnej tre�ci. 
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STB 01.09.00.PODŁO�A NA GRUNCIE 

1.  Nazwa zamówienia  

„BUDYNEK �ŁOBKA I PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZB�DN� INFRASTRUKTUR� W 
DREZDENKU”

1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
podło	a na gruncie   

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3  Zakres robót obj�tych ST  
zag�szczenie gruntu rodzimego  
wykonanie podbudowy betonowej  
wykonanie podbudowy z piasku  

1.4 Okre�lenia podstawowe  
Okre
lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z ustaw� Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz�dzeniami wykonawczymi, nomenklatur� Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
� roboty budowlane przy wykonywaniu podło	y nale	y rozumie� wszystkie prace budowlane 

zwi�zane z wykonaniem podło	y na gruncie  zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
� Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane, 
� procedura – dokument zapewniaj�cy jako
�, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura mo	e by� zast�piona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

� ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj� dane opisuj�ce 
przedmiot i wymagania jako
ciowe wykonanych podło	y na gruncie   

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
Przy wykonaniu podło	y   nale	y przestrzega� zasad podanych w normie PN-B-02480:1986 Grunty 
budowlane. Podział, nazwy, symbole i okre
lenia 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -monta	owych . Arkady 1989 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
� ich wykonania oraz za ich zgodno
� z dokumentacj�
projektow�, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

2. MATERIAŁY  
2.1Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST    
      00.00.00 „Wymagania ogólne „ pkt.2  
2.2 Beton B10  
2.3 Piasek  
Do konstrukcji nale	y u	y� betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwórni klasy przyj�tej w 
projekcie. 

3. SPRZ�T  
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2 Sprz�t do wykonania robót   
Roboty nale	y wykonywa� przy u	yciu sprawnego technicznie sprz�tu, przeznaczonego dla realizacji 
robót zgodnie z zało	on� technologi�.   
Betonowanie konstrukcji  
Roboty nale	y prowadzi� przy u	yciu sprz�tu do transportu mieszanki betonowej i jej zag�szczania. 
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Dobór 
rodków transportu wewn�trznego powinny zapewni� dostarczenie do miejsca betonowania 
betonu o zało	onej konsystencji oraz przyj�tego sposobu zag�szczania.

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2 Transport beton 
Transport mieszanki betonowej na budow� nie powinien powodowa� jej segregacji, zmian konsystencji i 
składu Mieszanka betonowa musi by� transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami), a czas transportu nie mo	e by� dłu	szy ni	: 

• 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C 
• 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C 

   25 mi n.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C

5.WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przyst�pienia do robót  
2 Przed rozpocz�ciem prac powinien by� sprawdzony stopnia zag�szczenia gruntu rodzimego 

Dog�szczenie gruntu rodzimego do Id=0.5, je	eli zachodzi przypadek ni	szego stopnia 
zag�szczenia. 

Przy wykonywaniu podło	y   - nale	y przestrzega� zasad podanych w normie PN-B-02480:1986 Grunty 
budowlane. Podział, nazwy, symbole i okre
lenia 
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i badania. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -monta	owych . Arkady 1989                 
5.3.1 Przygotowanie podło	a : 

podło	e powinno sprawdzone i przygotowane  
5.3.2. Wykonanie podło	a z piasku  
5.3.2. Wykonanie podło	a   

- Wykonanie podło	y z betonu C 10/15 z uwzgl�dnieniem dylatacji. 
- Piel�gnacja betonu. 

Nale	y wykona� sprawdzenie stopnia zag�szczenia gruntu rodzimego zgodnie z proj. konstrukcji.  
W przypadku gdy, stopie� zag�szczenia jest ni	szy ni	 Id<0.5 nale	y dokona� zag�szczenia na 
gł�boko
� co najmniej 50 cm do Id=0.5. 
Rozpocz�cie wykonania podło	a z betonu mo	e nast�pi� dopiero po odbiorze zag�szczenia gruntu i 
podsypki piaskowo-	wirowej. Przy sprawdzeniu stanów gruntów w podło	u nale	y stosowa�
makroskopowe metody bada� gruntów zgodnie z aktualnie obowi�zuj�cymi normami. 
Badania składników betonu powinny by� wykonane przed przyst�pieniem do przygotowania mieszanki 
betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych. 
W przemysłowych i przeci�tnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowa�
wszystkie wymagane normami wła
ciwo
ci betonu. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jako
ci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Cz�stotliwo
� oraz zakres bada�  
W przemysłowych i przeci�tnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien 
obejmowa� wszystkie wymagane normami wła
ciwo
ci betonu. 
Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by� kontrolowane na bie	�co. Kontroli powinny podlega�
parametry od których zale	y jako
� betonu. 
Konsystencja i urabialno
� mieszanki betonowej powinna by� sprawdzana z cz�stotliwo
ci� nie 
mniejsz� ni	 2 razy na ka	d� zmian� robocz�. Ocenie podlegaj� wszystkie wyniki badania 
wytrzymało
ci na 
ciskanie próbek pobranych z danej partii betonu. Liczba próbek powinna by�
ustalona w planie kontroli jako
ci betonu przy czym nie mo	e by� mniejsza ni	 l próbka na 50 m3

betonu, 3 próbki na dob� oraz 6 próbek na parti� betonu. Próbki pobiera si� losowo. 
Je	eli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okre
lony termin po którym beton powinien 
uzyska� wymagan� wytrzymało
�, to nale	y j� sprawdza� po 28 dniach. 
6.2.2. Warunki bada� materiałów  powinny by� wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
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Inspektora nadzoru.  

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchni� podło	y  oblicz si� w metrach sze
cienny  wykonanych podło	y   
7.3 Wielko
ci obmiarowe podło	y okre
la si� na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl�dnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podło	a nale	y przeprowadzi� bezpo
rednio przed przyst�pieniem do robót .  
8.3. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
je	eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i 
okre
lenia 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -monta	owych . Arkady 1989
Sprawdzeniu podlega : 

a. zgodno
� z dokumentacj� techniczn� , 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podło	a, 
d. prawidłowo
� wykonania podło	a 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI  
9.1. Ogólne  ustalenia dotycz�ce podstawy płatno
ci  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, b�dzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiaj�cym.

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Normy 

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i okre
lenia 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -monta	owych . Arkady 1989 

UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania jego 
aktualnej tre�ci. 
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STB 01.10.00. WYLEWKA ANHYDRYTOWA 

1.  Nazwa zamówienia  

„BUDYNEK �ŁOBKA I PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZB�DN� INFRASTRUKTUR� W 
DREZDENKU” 

1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
Wylewki anhydrytowej   

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót obj�tych ST  

-     wylewki anhydrytowej 

1.4 Okre�lenia podstawowe  

Okre
lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z ustaw� Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz�dzeniami wykonawczymi, nomenklatur� Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu wylewki  nale	y rozumie� wszystkie prace 
budowlane zwi�zane z wykonaniem wylewki  zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniaj�cy jako
�, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura mo	e by� zast�piona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj� dane 
opisuj�ce przedmiot i wymagania jako
ciowe wykonanych wylewki

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót  

Przy wykonaniu wylewki anhydrytowej zatartej na gładko nale	y przestrzega� zasad podanych w 
normie PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
� ich wykonania oraz za ich zgodno
� z dokumentacj�
projektow�, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

2. MATERIAŁY  

2.1.  Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne „ pkt.2  
2.2. Masa anhydrytowa  

3 SPRZ�T  

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2 Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania wylewki , powinien wykaza� si� mo	liwo
ci� korzystania z 
miksokretu   i drobnego sprz�tu budowlanego  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 

4.2. Transport.   
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Transport mieszanki na budow� nie powinien powodowa� jej segregacji, zmian konsystencji i składu 
mieszanka musi by� transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas 
transportu nie mo	e by� dłu	szy ni	: 

• 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C 
• 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C 

   25 mi n.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C

Stosowanie 
rodków transportu bez mieszalnika jest nie  dopuszczalne.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2.  Warunki przyst�pienia do robót  

- Przed rozpocz�ciem prac nale	y dokona� odbioru warstwy izolacyjnej   
5.3.Przy wykonywaniu wylewki nale	y przestrzega� zasad podanych w normie PN-62/B-10144 Podło	a 
z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.                       
5.3.1 Przygotowanie podło	a : 

- podło	e powinno sprawdzone i przygotowane  
5.3.2. Wykonanie wylewki  

Wylewka anhydrytowa powinna  by� wykonany jako samodzielna płyta le	�ca na warstwie izolacji 
cieplnej i przeciwwilgociowej lub jako podkład zwi�zany z podło	em w zale	no
ci od usytuowania i 
przeznaczenia pomieszczenia. 
Grubo
� wylewki powinna by� uzale	niona od rodzaju konstrukcji podłogi oraz od stopnia 
ci
liwo
ci 
warstwy izolacji cieplnej lub przeciwd�wi�kowej. 
Grubo
� wylewki  nie powinna by� mniejsza ni	: 

a)    podkładu zwi�zanego z podło	em - 25 mm 
b)    podkładu na izolacji przeciwwilgociowej - 50 mm 
c)    podkładu pływaj�cego na warstwie izolacji przeciwd�wi�kowej lub cieplnej z materiału o du	ej 

ci
liwo
ci - 40 mm 

Wytrzymało
� wylewki badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by� mniejsza ni	: na 
ciskanie 12 Mpa, 
na zginanie 3 Mpa 
Je
li materiał izolacji cieplnej lub przeciwd�wi�kowej jest nasi�kliwy i nieodporny na zawilgocenia 
powinien by� osłoni�ty warstw� ochronn� przed wykonaniem wylewki. 
Ochron� warstwy izolacji termicznej lub przeciwd�wi�kowej przed zawilgoceniem wod� zarobow�
uzyskuje si� stosuj�c warstw� ochronn� z folii polietylenowej układanej na zakład. 
Szczeliny izolacyjne powinny by� stosowane dla oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji 
budynku (
cian, słupów, schodów) lub oddzielenia konstrukcji podłogi od podło	a albo posadzki od 
podkładu. 
Wylewka powinien by� oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem styropianu gr. l 
cm. 
W konstrukcjach podłóg powinny by� uwzgl�dnione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i 
przeciwskurczowe. 
Szczeliny dylatacyjne powinny wyst�powa� w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w 
miejscach, w których zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalno
ci cieplnej i 
p�cznienia materiałów. 
Warstwa izolacyjna w konstrukcji podłogi stanowi jednocze
nie szczelin� dylatacyjn�. 
Szczeliny dylatacyjne powinny wyst�powa� w miejscach zmiany grubo
ci podkładu oraz w miejscu 
styku ró	nych konstrukcji podłóg. 
Szczeliny przeciwskurczowe nale	y wykonywa� w podkładach z zaprawy cementowej lub betonu. 
Powinny one dzieli� powierzchni� podłogi na pola o powierzchni nie wi�kszej ni	 36 m2 przy długo
ci 
boku prostok�ta nie przekraczaj�cej 6 m. 
Na wolnym powietrzu pole mi�dzy szczelinami nie powinno przekracza� 5 m2 przy najwi�kszej długo
ci 
boku -3m. 
Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym powinny by� wykonane jako naci�cia w 

wie	ym podkładzie betonowym o gł�boko
ci równej -1/3 - 1/2 grubo
ci podkładu. Rozstaw szczelin 
skurczowych nie powinien przekracza� 6 m a w korytarzach 2-2,5 krotnej ich szeroko
ci. 
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Mas�  nale	y układa� niezwłocznie po przygotowaniu mi�dzy listwami kierunkowymi o wysoko
ci 
równej grubo
ci podkładu z zastosowaniem r�cznego lub mechanicznego zag�szczenia z 
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. 
Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza si� nawil	ania podkładu lub nakładania drobnoziarnistej 
zaprawy. 
W ci�gu pierwszych 7 dni podkład powinien by� utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez pokrycie 
folia polietylenow�. 
W pomieszczeniach, w których wyst�puj� kratki 
ciekowe nale	y wykona� spadek do kratek  

6 KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne  zasady kontroli jako
ci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 oraz 
instrukcji producenta 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Cz�stotliwo
� oraz zakres bada� betonów  powinien by� zgodny z PN-62/B-10144 Posadzki z 
betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.                       
 W szczególno
ci powinna by� oceniana : 

- wła
ciwo
ci techniczne zastosowanych betonów  
  
6.2.2. Warunki bada� materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny by� wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Podkład powinien mie� powierzchni� równ�, stanowi�c� płaszczyzn� poziom� lub pochylon� zgodnie z 
ustalonym spadkiem. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrow� łat� przykładan� w dowolnym miejscu nie powinna 
wykazywa� prze
witów wi�kszych ni	 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 
poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza� 2 mm/m i 5 mm na całej długo
ci lub szeroko
ci 
pomieszczenia. 
Nale	y stosowa� metody kontroli zgodnie z ST „Wymagania ogólne" i instrukcj� producenta. 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchni� wylewki oblicz si� w metrach kwadratowych wykonanego wylewki.  
7.3 Wielko
ci obmiarowe wylewki okre
la si� na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl�dnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podło	a nale	y przeprowadzi� bezpo
rednio przed przyst�pieniem do robót .  
8.3. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
je	eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze okre
la norma PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy 
cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.                       

Sprawdzeniu podlega : 
a.    zgodno
� z dokumentacj� techniczn� , 
b     rodzaj zastosowanych materiałów, 
c     przygotowanie wylewki, 
d     prawidłowo
� wykonania wylewki   

- sprawdzenie wygl�du zewn�trznego  
- sprawdzenie prawidłowo
ci ukształtowania powierzchni wylewki 
- sprawdzenie poł�czenia  
- sprawdzenie grubo
ci wylewki  
- sprawdzenie wytrzymało
ci wylewki 
- sprawdzenie prawidłowo
ci osadzenia w posadzce kratek 
ciekowych, wkładek 

dylatacyjnych itp.    
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e     sprawdzenie prawidłowo
ci wykonania styków materiałów podkładowych 
f      sprawdzenie 
cieralno
ci wylewki 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI  
9.1. Ogólne  ustalenia dotycz�ce podstawy płatno
ci  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, b�dzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiaj�cym.

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Normy 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze.                       
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta	owych - Arkady 1989  
Aprobaty techniczne materiałów i zalecenia producenta. 
Nale	y stosowa� przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne" 

UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania jego 
aktualnej tre�ci. 
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STB 01.11.00. PODŁOGI Z PŁYTEK TYPU „GRES”

1.  Nazwa zamówienia  

„BUDYNEK �ŁOBKA I PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZB�DN� INFRASTRUKTUR� W 
DREZDENKU” 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
podłogi i cokolików z płytek gresowych  

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót obj�tych ST  

podłogi i cokolików  z płytek gresowych 

1.4 Okre�lenia podstawowe  

Okre
lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z ustaw� Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz�dzeniami wykonawczymi, nomenklatur� Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu posadzki z płytek gresowych nale	y rozumie� wszystkie  
prace budowlane zwi�zane z wykonaniem podłóg z płytek gresowych zgodnie z ustaleniami 
projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniaj�cy jako
�, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje        

poszczególne operacje robocze – procedura mo	e by� zast�piona przez normy, aprobaty  
techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj� dane opisuj�ce      
  przedmiot i wymagania jako
ciowe wykonanych podłóg  z płytek gresowych  

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót  

Przy wykonaniu podłogi z płytek gresowych nale	y przestrzega� zasad podanych w normie   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
� ich wykonania oraz za ich zgodno
� z dokumentacj�
projektow�, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne „ pkt.2  
2.2. zaprawa klejowa  
2.3. zaprawa fugowa  
2.4 płytki gresowe, porcelanowe o powierzchni gładkiej, matowej, antypo
lizgowe (R10), klasa 

cieralno
ci min. IV, grubo
� min. 10 mm
2.5 profile wyko�czeniowe do okładzin ceramicznych   
Płytki gresowe i akcesoria musz� by� dostarczone w najwy	szej kategorii jako
ci producenta. 

3. SPRZ�T  

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 

3.2 Sprz�t do wykonania podłóg z płytek gresowych. 
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Wykonawca przyst�puj�cy do układania podłogi  z płytek gresowych , powinien wykaza� si�
mo	liwo
ci� korzystania z elektronarz�dzi i drobnego sprz�tu budowlanego  

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów  
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkni�tych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
4.3. Transport materiałów   nale	y wykona� zgodnie z wymogami aktualnej normy.   
�rodki transportu powinny zabezpiecza� załadowane materiały przed wpływami atmosferycznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przyst�pienia do robót  
Przed przyst�pieniem do wykonywania posadzki powinny by� zako�czone wszystkie roboty stanu 
surowego  
Przed rozpocz�ciem prac nale	y dokona� odbioru posadzki betonowej     
5.3. Przy wykonywaniu podłogi z płytek gresowych nale	y przestrzega� zasad podanych                     

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek Wymagania i badania przy odbiorze  
5.3.1 Przygotowanie podło	a : 
5.3.2. Wykonanie podłogi z płytek gresowych  

- sprawdzenie podło	y 
      - uło	enie płytek na klej  

- uło	enie  cokołów na klej  
- spoinowanie płytek  
- oczyszczenie płytek  

  
Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na płaszczyznach poziomych pomieszcze� mokrych oraz w 
pomieszczeniach bez spadków podłogi. 

Przed przyst�pieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych nale	y 
sprawdzi� spadki do elementów odwadniaj�cych, min. 1.5%. 
Podło	e pod płytki (zaprawa uszczelniaj�ca) powinno by� no
ne a wytrzymało
� na odrywanie powinna 
by� zgodnie z PN/B - 10107 lub DIN 18156 nie mniejsza ni	 0.5MPa. 
Dla pomieszcze� bez odwodnienia podłogi układa� w poziomie wyko�czeniowym. 
Płytki nale	y rozmierza� tak, aby docinki płytek przy kraw�dziach (ko�cach 
cian) miały wymiar wi�kszy 
ni	 połowa płytki. 
Okładziny ceramiczne układa� na wodoodpornej zaprawie klejowej  
Warstwa kleju pod płytki nie mo	e zawiera� pustych miejsc. 
Styki (kraw�dzie) podłoga/
ciana spoinowa� fug� silikonow�. Szczelin� przed uło	eniem ww. fug brzegi 
płytek zagruntowa� podkładem do fug silikonowych. 
Cało
� powierzchni spoinowa� fug� mineraln� . 
Szeroko
� fug - 5mm. 
Na kraw�dziach zewn�trznych murków stosowa� profil naro	ny PVC. Profil powinien by� dobrany do 
grubo
ci płytki tak, aby licował z płytk� w obu kierunkach. W naro	nikach stosowa� elementy naro	ne 
systemowe. 
Uszczelnienia podło	y oraz układanie okładzin ceramicznych musi by� wykonywane w jednym cyklu 
technologicznym przez jednego podwykonawc�. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne  zasady kontroli jako
ci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 oraz             
norma   
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Cz�stotliwo
� oraz zakres bada� podłogi z płytek gresowych  powinien by� zgodny Instrukcji 
wykonania podłóg z płytek gresowych . 
 W szczególno
ci powinny by� oceniane : 
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wła
ciwo
ci techniczne zastosowanych płytek  

6.2.2. Warunki bada� materiałów na podłogi gresowe  i innych materiałów powinny by� wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchni� podłogi z płytek gresowych  oblicz si� w metrach kwadratowych wykonanej podłogi wraz z 
cokołami.  
7.3 Wielko
ci obmiarowe podłogi z płytek gresowych i cokołów z płytek  okre
la si� na podstawie 
dokumentacji projektowej z uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8  oraz normy  
8.2. Odbiór podło	a nale	y przeprowadzi� bezpo
rednio przed przyst�pieniem do robót .  
8.3. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
je	eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze okre
la norma  
Sprawdzeniu podlega : 

a. zgodno
� z dokumentacj� techniczn� , 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podło	a, 
d. wygl�d zewn�trzny  
e. prawidłowo
� ukształtowania powierzchni  
f. sprawdzenie poł�czenia posadzki z podkładem  
g. sprawdzenie prawidłowo
ci wykonania styków  
h.    sprawdzenie wyko�czenia posadzki  

9. PODSTAWA PŁATNO�CI  
9.1. Ogólne  ustalenia dotycz�ce podstawy płatno
ci  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, b�dzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiaj�cym.

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Normy 
PN-EN 176 Płytki gres nieszkliwione 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta	owych -Arkady 1989 
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiałów. 

UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania jego 
aktualnej tre�ci. 
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STB 01.12.00 PODKŁAD WYRÓWNUJ�CE I WYGŁADZAJ�CE Z ZAPRAWY     

          SAMOPOZIOMUJ�CEJ    

1.  Nazwa zamówienia  

„BUDYNEK �ŁOBKA I PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZB�DN� INFRASTRUKTUR� W 
DREZDENKU” 

1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
podkładu wyrównuj�cego i wygładzaj�cego z zaprawy samopoziomuj�cej 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót obj�tych ST  

- podkład wyrównuj�cy i wygładzaj�cy z zaprawy samopoziomuj�cej  

1.4 Okre�lenia podstawowe  

Okre
lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z ustaw� Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz�dzeniami wykonawczymi, nomenklatur� Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu podkładu wyrównuj�cego i wygładzaj�cego z zaprawy 
samopoziomuj�cej  nale	y rozumie� wszystkie prace budowlane zwi�zane z wykonaniem 
podkładu wyrównuj�cego i wygładzaj�cego  z zaprawy samopoziomuj�cej zgodnie z 
ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniaj�cy jako
�, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura mo	e by� zast�piona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj� dane 
opisuj�ce przedmiot i wymagania jako
ciowe wykonanych podkładu wyrównuj�cego i 
wygładzaj�cego 

2.1 Ogólne wymagania dotycz�ce robót  

Przy wykonaniu podkładu wyrównuj�cego i wygładzaj�cego nale	y przestrzega� zasad podanych w 
normie. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
� ich wykonania oraz za ich zgodno
� z dokumentacj�
projektow�, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST     
        00.00.00 „Wymagania ogólne „ pkt.2  
2.2 zaprawa samopoziomuj�ca na bazie wysokogatunkowych cementów i wypełniaczy mineralnych, o 
bardzo dobrej rozlewno
ci, przyczepno
ci do podło	a oraz dobrych parametrach wytrzymało
ciowych  

3  SPRZ�T  
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2 Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania posadzki betonowej, powinien wykaza� si� mo	liwo
ci�
korzystania z drobnego sprz�tu budowlanego  

4. TRANSPORT  
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4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Transport.   
Transport zaprawy nale	y wykona� zgodnie z wymogami aktualnej normy.   
�rodki transportu powinny zabezpiecza� załadowane zapraw� przed 
wpływami 
atmosferycznymi.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 

5.2.  Warunki przyst�pienia do robót  
Podło	e powinno by� mocne i dokładnie oczyszczone. Stare powłoki poprzedniej posadzki usun��. 

5.3.Przy wykonywaniu podkładu nale	y przestrzega� zasad podanych w normie.                       
5.3.1 Przygotowanie podło	a : 

- podło	e powinno sprawdzone i przygotowane  
5.3.2. Wykonanie podkładu wyrównuj�cego i wygładzaj�cego z zaprawy samopoziomuj�cej  
Miejsca zgrubienia oraz zb�dne elementy wystaj�ce nale	y zlikwidowa�. 
Wi�ksze ubytki i sp�kania podło	a nale	y wyrówna� za pomoc� zaprawy   
Uło	y� folii PE o gr. 0,1 mm na zakład szeroko
ci 20 cm na podło	u istniej�cym jako warstwy 
oddzielaj�cej 
Pola, na które b�dzie wylewany podkład, powinny zosta� odizolowane od 
cian za pomoc�
samoprzylepnej ta
my dylatacyjnej.  
Dylatacje brzegowe izoluj� podłogi od 
cian oraz dodatkowo kompensuj� ruchy warstw podłogi podczas 
wi�zania zaprawy oraz w trakcie u	ytkowania. 
Przed zasadniczym wylewaniem zaprawy nale	y okre
li� wyst�puj�ce w pomieszczeniu odchyłki od 
poziomu, np. z u	yciem reperów wysoko
ciowych. 
Je	eli podło	e w pomieszczeniu jest poziome, wyrównywanie podło	a w pomieszczeniu mo	na 
wykonywa� bez ustawiania reperów w polu wylania, a jedynie z oznaczeniami na 
cianie. 
Zapraw� przygotowujemy, wsypuj�c do wiadra such� mas� do odmierzonej wcze
niej zimnej wody 
zdatnej do picia i mieszamy mechanicznie.  
Płynna zaprawa, przed samym u	yciem, powinna zosta� ponownie wymieszana i wylewana w do
�
szybkim tempie, dlatego zaleca si� aby zapraw� przygotowa� jednocze
nie w kilku wiadrach. 
Dokładnie wymieszan� zapraw� wylewamy w polu pasami, zaczynaj�c wzdłu	 najbardziej oddalonej od 
wyj
cia 
ciany, stopniowo cofaj�c si� do wyj
cia.  
Przyjmuje si� zasad� nie wchodzenia na ju	 wylan� powierzchni�. 
Po wylaniu pasa szeroko
ci ok. 0,5 m zapraw� nale	y delikatnie rozprowadzi� dług� stalow� pac�. 
Zamaszyste ruchy koliste umo	liwiaj� 
ci�gni�cie nadmiaru zaprawy w kierunku do siebie, a 
odpowiedni k�t jej trzymania umo	liwia dodatkowo odpowietrzenie warstwy. 
Podczas wylewania nale	y sprawdza�, czy powierzchnia nie wykazuje załama� i falowania oraz 
kontrolowa� jej grubo
� poprzez zagł�bianie calówki lub zapałki. 
Wylewanie zaprawy równolegle do 
ciany pasami wykonujemy stopniowo na całej powierzchni 
pomieszczenia.  
W ka	dym pasie nale	y powtarza� poszczególne czynno
ci technologiczne 
ci�gania nadmiaru 
zaprawy oraz odpowietrzania z u	yciem pacy. 
Odpowietrzanie zaprawy mo	na te	 wykona� za pomoc� specjalnych wałków odpowietrzaj�cych. 
Odpowietrzenie to, zwane tepowaniem, jest bardzo skuteczne. 
Przy du	ych powierzchniach zaleca si� u	ycie agregatu mieszaj�co-pompuj�cego o wydajno
ci ok. 
22l/min. 
W jednym cyklu miesza on zapraw� z wod� i utrzymuj�c ci�gle okre
lon� konsystencj� zaprawy podaje 
j� do miejsca wylania oddalonego nawet ó 60 cm, na wysoko
� 20 m.  
Przy wylewaniu mechanicznym prace równie	 rozpoczynamy wzdłu	 najbardziej oddalonej od wyj
cia 

ciany. W�	 podaj�cy nale	y prowadzi� nisko i jednostajnie, kontroluj�c grubo
� wylania prowadzeniem 
w�	a.  
W trakcie wylewania zaprawy druga osoba powinna ci�gle dopełnia� kosz zasypowy maszyny such�
zapraw� z worków oraz kontrolowa� niezmienno
� parametrów pracy urz�dzenia. 
Po wylaniu zaprawy w pasie o szeroko
ci 1,0 m nale	y zatrzyma� na chwil� maszyn�, aby 
odpowietrzy� wylan� powierzchni� pack� stalow� lub wałkiem kolczastym.  
 Ka	dy pas odpowietrzy� nale	y  przed pocz�tkiem wi�zania zaprawy. 
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Przerw� w pracy agregatu powy	ej 20 min trzeba zaplanowa� i przeczy
ci� wówczas w�	e podaj�ce. 
Gotowa powierzchnia powinna by� wł�czona z ruchu na czas ok. 10 godz. 
Nale	y unika� przeci�gów, nasłonecznienia, nie wolno polewa� zaprawy wod�, nakrywa� foli�.  
W przypadku du	ych pól lub przy zmianie grubo
ci warstwy, stosuje si� specjalne zastawki. 
Usuwa si� je po zwi�zaniu zaprawy, a nast�pnie dolewa si� kolejne pasy. 
Po stwardnieniu zaprawy nale	y „przenie
�” istniej�ce w podło	u szczeliny dylatacyjne, nacinaj�c je 
ostrym no	em lub tarcz� do betonu. 
W podkładach szczeliny nacina si� na powierzchni powy	ej 20 m2. 
Przenoszenie dylatacji konstrukcyjnych budynku nale	y ka	dorazowo konsultowa� z projektantem.  
Wykładziny mo	na układa� na podkładzie po jego całkowitym wyschni�ciu ( pomiary z u	yciem 
wilgotno
ciomierza).           
W pomieszczeniach, w których wyst�puj� kratki 
ciekowe nale	y wykona� spadek do kratek  

7 KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne  zasady kontroli jako
ci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 oraz 
instrukcji producenta 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Cz�stotliwo
� oraz zakres bada� podkładu  powinien by� zgodny z norm�.                       
 W szczególno
ci powinna by� oceniana : 

- wła
ciwo
ci techniczne zastosowanych zapraw 
6.2.2. Warunki bada� zapraw i innych materiałów powinny by� wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Podkład powinien mie� powierzchni� równ�, stanowi�c� płaszczyzn� poziom� lub pochylon� zgodnie z 
ustalonym spadkiem. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrow� łat� przykładan� w dowolnym miejscu nie powinna 
wykazywa� prze
witów wi�kszych ni	 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 
poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza� 2 mm/m i 5 mm na całej długo
ci lub szeroko
ci 
pomieszczenia. 
Nale	y stosowa� metody kontroli zgodnie z ST „Wymagania ogólne" i instrukcj� producenta. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchni� podkładu  oblicz si� w metrach kwadratowych wykonanego podkładu.  
7.3 Wielko
ci obmiarowe podkładu okre
la si� na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 

8.2. Odbiór podło	a nale	y przeprowadzi� bezpo
rednio przed przyst�pieniem do robót .  

8.3. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
je	eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 

8.4. Wymagania przy odbiorze okre
la  

Sprawdzeniu podlega : 
a.    zgodno
� z dokumentacj� techniczn� , 
b     rodzaj zastosowanych materiałów, 
c     przygotowanie podło	a, 
d     prawidłowo
� wykonania podkładu   

- sprawdzenie wygl�du zewn�trznego  
- sprawdzenie prawidłowo
ci ukształtowania powierzchni podkładu  
- sprawdzenie poł�czenia podkładu  z podkładem istniej�cym 
- sprawdzenie grubo
ci podkładu 
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- sprawdzenie wytrzymało
ci podkładu  
- sprawdzenie prawidłowo
ci osadzenia w podkładzie  kratek 
ciekowych, wkładek 

dylatacyjnych itp.    
e     sprawdzenie prawidłowo
ci wykonania styków materiałów podkładowych   
f      sprawdzenie 
cieralno
ci podkładu  

9. PODSTAWA PŁATNO�CI  
9.1. Ogólne  ustalenia dotycz�ce podstawy płatno
ci  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, b�dzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiaj�cym.

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Normy
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta	owych - Arkady 1989  
Aprobaty techniczne materiałów i zalecenia producenta. 
Nale	y stosowa� przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne"

UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 

obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania jego aktualnej tre�ci
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STB 01.13.00.PODŁOGI Z WYKŁADZINY PCV 

1.  Nazwa zamówienia  

„BUDYNEK �ŁOBKA I PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZB�DN� INFRASTRUKTUR� W 
DREZDENKU” 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
podłogi z wykładziny  

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót obj�tych ST  

podłogi z wykładziny  z cokolikiem  przy
ciennymi   

1.4 Okre�lenia podstawowe  

Okre
lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z ustaw� Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz�dzeniami wykonawczymi, nomenklatur� Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

roboty budowlane przy wykonywaniu podłoga z wykładziny  nale	y rozumie� wszystkie prace 
budowlane zwi�zane z wykonaniem podłogi z wykładziny zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane, 
procedura – dokument zapewniaj�cy jako
�, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze – procedura mo	e by� zast�piona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 
ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj� dane opisuj�ce 
przedmiot i wymagania jako
ciowe wykonanych podłogi z wykładziny.  

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót  

Przy wykonaniu podłogi z wykładziny nale	y przestrzega� zasad podanych w normie PN-76/B-10150 
Posadzki z wykładzin sztucznych  Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
� ich wykonania oraz za ich zgodno
� z dokumentacj�
projektow�, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

2. MATERIAŁY  

2.1.  Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne „ pkt.2  
2.2 wykładziny ���������	
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w kolorze jasnoszarym do uzgodnienia z projektantem wg opisu w projekcie wykonawczym powinna 
odpowiada� wymaganiom okre
lonym w normie PN-76/B-04270 Wykładziny podłogowe. Badania 
techniczne   
2.3 listwy przy
cienne/ Cokolik o wysoko
ci ok.10 cm z wykładziny wywini�tej na 
cian�. 
2.4 materiały pomocnicze i monta	owe w asortymencie i ilo
ci niezb�dnej do monta	u 

3 SPRZ�T  

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprz�t do wykonania podłóg z wykładzin 
Wykonawca przyst�puj�cy do układania wykładzin, powinien wykaza� si� mo	liwo
ci� korzystania z 
elektronarz�dzi i drobnego sprz�tu monta	owego  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów  
Rolki wykładziny nale	y magazynowa� w pozycji pionowej.  
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkni�tych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

4.3. Transport wykładzin  nale	y wykona� zgodnie z wymogami aktualnej normy.   
�rodki transportu powinny zabezpiecza� załadowane materiały przed wpływami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5
5.2. Warunki przyst�pienia do robót  

Przed przyst�pieniem do wykonywania podłóg z wykładziny powinny by� zako�czone wszystkie 
roboty  stanu surowego  
Przed rozpocz�ciem prac nale	y dokona� odbioru posadzki betonowej  
Wykonywaniu podłogi z wykładziny   - nale	y przestrzega� zasad podanych w normie PN-76/B-
10150 Posadzki z wykładzin sztucznych  Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

5.3.1 Przygotowanie podło	a : 
podło	e powinno sprawdzone i przygotowane  

5.3.2. Wykonanie podłogi z wykładziny  
- sprawdzenie i przygotowanie podło	y 
- zagruntowanie podło	y 
- doci�cie arkuszy wykładziny zgodnie z projektem 
- wyklejenie listew przy
ciennych  
- usuni�cie resztek monta	owych i zabrudze�

Temp. pomieszcze� > 10 "C. 
Wykładzina powinna aklimatyzowa� si� w pomieszczeniu min. 24 h /rolka powinna by� rozlu�niona/. po 
poci�ciu na kawałki wykładzina powinna aklimatyzowa� si� w pomieszczeniu kolejne 24 h w jednym 
pomieszczeniu u	ywa� rolek z jednej serii produkcyjnej 
Przygotowanie podło	a. 
Z powierzchni betonowej nale	y usun�� wszystkie lu�ne cz�
ci, zatłuszczenia, jak równie	 zabrudzenia 
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniaj�ce przyczepno
� warstwy malarskie, i tłuszcz�ce si�
warstwy zapraw.  
Podło	e powinno by� no
ne a wytrzymało
� na odrywanie powinna by� zgodnie z PN/B - 10107 nie 
mniejsza ni	 0.5MPa. Zawarto
� wilgoci nie powinna by� wi�ksza wagowo od 4%. 
Podło	e musi by� równe, suche, twarde, czyste odpowiednio porowate, bez p�kni�� i szczelin. 
Wilgotno
� nie mo	e przekracza� 3% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu. 
Przed ka	d� czynno
ci�  dokładnie odkurzy� i zamie
� podło	e. 
Porowato
� sprawdzi� przez poło	enie kropli wody na podło	u. Kropla powinna znikn�� w czasie 1-10 
min. w przeciwnym wypadku u	y� gruntu odpowiednio zwi�kszaj�cego lub zmniejszaj�cego 
porowato
�. 
Arkusze wykładziny powinny by� 
ci
le do siebie dopasowane, uło	one prostopadle do 
ciany z 
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oknami. 
Ł�czenia nie powinny si� znajdowa� w miejscach nasilenia ruchu. 
Układanie wykładzin podłogowych : 
Zaleca si� u	ywanie rolki dociskowej co zapewnia dokładne dopasowanie wykładziny w naro	nikach. 
Dopasowanie, cokoliki, naro	niki - szczegóły - wg opisu technologicznego układania wykładziny. 
Arkusze wykładziny nale	y ł�czy� termicznie przy pomocy sznura spawalniczego. 
Nadmiar zgrzewu nale	y usuwa� za pomoc� specjalnego no	a. 
Frezowanie i spawanie naro	y i zł�czy nale	y wykona� po wyschni�ciu kleju. 
W naro	nikach wewn�trznych i zewn�trznych nale	y u	y� do spawania zgrzewarki termicznej z 
ko�cówk� do zgrzewania sznurowego. 
Do frezowania wszystkich zł�cz nale	y stosowa� frezark� r�czn� z ostrzem ze stopu twardego. Du	e 
powierzchnie mo	na frezowa� przy pomocy frezarki elektrycznej. 
Wszystkie zgrzewy musz� ostygn�� przed odci�ciem nadmiaru zgrzewu. Zaleca si� dwuetapow�
obróbk� zgrzewu: wst�pn� i wygładzaj�c�. 
Dopasowanie, cokoliki, naro	niki - szczegóły - wg opisu technologicznego układania wykładziny. 

Temp. pomieszcze� > 15 "C. 
Wykładzina powinna aklimatyzowa� si� w pomieszczeniu min. 24 h.  
Przygotowanie podło	a. 
Z powierzchni betonowej nale	y usun�� wszystkie lu�ne cz�
ci, zatłuszczenia, jak równie	 zabrudzenia 
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniaj�ce przyczepno
� warstwy malarskie, i tłuszcz�ce si�
warstwy zapraw.  
Podło	e powinno by� no
ne a wytrzymało
� na odrywanie powinna by� zgodnie z PN/B - 10107 nie 
mniejsza ni	 0.5MPa. Zawarto
� wilgoci nie powinna by� wi�ksza wagowo od 4%. 
Podło	e musi by� równe, suche, twarde, czyste odpowiednio porowate, bez p�kni�� i szczelin. 
Wilgotno
� nie mo	e przekracza� 3% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu. 
Przed ka	d� czynno
ci�  dokładnie odkurzy� i zamie
� podło	e. 
Porowato
� sprawdzi� przez poło	enie kropli wody na podło	u. Kropla powinna znikn�� w czasie 1-10 
min. w przeciwnym wypadku u	y� gruntu odpowiednio zwi�kszaj�cego lub zmniejszaj�cego 
porowato
�. 
Arkusze wykładziny powinny by� 
ci
le do siebie dopasowane, uło	one prostopadle do 
ciany z 
oknami. 
Ł�czenia nie powinny si� znajdowa� w miejscach nasilenia ruchu. 
Układanie wykładzin podłogowych : 
Zaleca si� u	ywanie rolki dociskowej co zapewnia dokładne dopasowanie wykładziny w naro	nikach. 
Dopasowanie, cokoliki, naro	niki - szczegóły - wg opisu technologicznego układania wykładziny. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne  zasady kontroli jako
ci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Cz�stotliwo
� oraz zakres bada�  wykładziny  powinien by� zgodny  PN-76/B-10150 Posadzki z 
wykładzin sztucznych  Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
  
 W szczególno
ci powinny by� oceniane : 

rodzaj u	ytych materiałów i ich grubo
ci 
grubo
ci poszczególnych warstw posadzkowych uło	onych na podkładzie  
wygl�du zewn�trznego podłogi oraz jej równo
ci  
szeroko
ci i prostolinijno
ci spoin  
dokładno
ci i staranno
ci wyko�czenia   

6.2.2. Warunki bada� materiałów na podłogi z wykładziny i innych materiałów powinny by� wpisywane 
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7.  OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
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Powierzchni� podłogi z wykładziny oblicza si� w metrach kwadratowych wykonanej podłogi wraz z 
cokolikami. 

7.3 Wielko
ci obmiarowe podłogi z wykładziny okre
la si� na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 

8.2. Odbiór podło	a nale	y przeprowadzi� bezpo
rednio przed przyst�pieniem do robót. 

8.3. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
je	eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 

8.4.Wymagania przy odbiorze   

Wymagania przy odbiorze okre
la Instrukcja wykonania podłóg z wykładziny PN-76/B-10150 Posadzki 
z wykładzin sztucznych  Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega : 

a. zgodno
� z dokumentacj� techniczn� , 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podło	a, 
d. wygl�d zewn�trzny  
e. prawidłowo
� ukształtowania powierzchni  
f. sprawdzenie poł�czenia posadzki z podkładem  
g. sprawdzenie prawidłowo
ci wykonania styków  
h. sprawdzenie wyko�czenia posadzki i prawidłowo
ci zamocowania cokołów  podłogowych  
  

9. PODSTAWA PŁATNO�CI  

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno
ci  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, b�dzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiaj�cym.

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Normy
Instrukcja wykonania podłóg z wykładziny PCV ITB 1976 r.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta	owych -Arkady 1989 
Nale	y stosowa� przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne". Zalecenia producenta wykładzin.  

UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania jego 
aktualnej tre�ci. 
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STB 01.14.00   STOLARKA  PVC  

1.  Nazwa zamówienia  

„BUDYNEK �ŁOBKA I PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZB�DN� INFRASTRUKTUR� W 
DREZDENKU” 

1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
monta	u stolarki PCV.  

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

1.2 Zakres robót obj�tych ST  

monta	 stolarki PCV  
monta	 parapetów  

1.3 Okre�lenia podstawowe  
Okre
lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z ustaw� Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz�dzeniami wykonawczymi, nomenklatur� Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

roboty budowlane przy wykonywaniu monta	u elementów z PCV  nale	y rozumie� wszystkie prace 
budowlane zwi�zane z wykonaniem monta	u elementów PCV zgodnie z ustaleniami projektowymi,
Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane, 
procedura – dokument zapewniaj�cy jako
�, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze – procedura mo	e by� zast�piona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 
ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj� dane opisuj�ce 
przedmiot i wymagania jako
ciowe wykonanych elementów PCV  

1.4 Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
Przy monta	u stolarki z PCV  nale	y przestrzega� zasad podanych w normie
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
� ich wykonania oraz za ich zgodno
� z dokumentacj�
projektow�, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

2. MATERIAŁY  
2.2 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 

„Wymagania ogólne „ pkt.2  
2.2 stolarka okienna i drzwiowa  z PCV wg opisu w projekcie   
2.3 parapety wewn�trzne 
2.4 parapety zewn�trzne  
2.5 pianka monta	owa  

3. SPRZ�T  
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprz�t do wykonania monta	u stolarki PCV   
Wykonawca przyst�puj�cy do monta	u stolarki i PCV, powinien wykaza� si� mo	liwo
ci� korzystania z 
elektronarz�dzi i drobnego sprz�tu budowlanego  

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie stolarki z PCV  
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkni�tych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
4.3. Transport stolarki  nale	y wykona� zgodnie z wymogami aktualnej normy.   
�rodki transportu powinny zabezpiecza� załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
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Przewo	ona stolarka  powinny  by� ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. 
Wyroby ustawione w 
rodkach transportu nale	y ł�czy� w bloki zapewniaj�ce stabilno
� i zwarto
�
ładunku. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5
5.2. Warunki przyst�pienia do robót  

-      Przed przyst�pieniem do monta	u stolarki nale	y sprawdzi� wymiary otworów    
-      Przed przyst�pieniem do monta	u stolarki nale	y sprawdzi� jako
� elementów i innych         
       materiałów pomocniczych  

5.3  Monta	 stolarki z  PCV - nale	y przestrzega� zasad podanych w normie
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.  
5.3.1 sprawdzenie  i przygotowanie o
cie	y do osadzenia o
cie	nic 
5.3.2 zabezpieczenie  elementów budynku mog�cych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki 
5.3.3 ustawienie  i zakotwienie elementu stolarki  
5.3.4 wypełnienie  piank� szczeliny mi�dzy o
cie	em i o
cie	nic�
5.3.5 silikonowanie   zł�czy 
5.3.6 usuni�cie  zabezpiecze� i resztek z monta	u 
5.3.7.     monta	 parapetów  
Przed osadzeniem stolarki  nale	y  sprawdzi� dokładno
� wykonania o
cie	a i  stan powierzchni, do 
których ma przylega� o
cie	nica.  
W przypadku wyst�powania wad w wykonaniu o
cie	a lub zabrudzenia powierzchni o
cie	a, o
cie	e 
nale	y oczy
ci� i naprawi�. 
Stolark�  nale	y zamocowywa� w o
cie	u zgodnie z wymaganiami okre
lonymi w normach. 
Podczas monta	u stolarki w budynku nale	y stosowa� nast�puj�ce elementy kotwi�ce: 
Na wysoko
ci elementu po obydwu stronach okna stosowa� co  najmniej po dwa elementy mocuj�ce w 
odległo
ci nie wi�kszej ni	 200 mm od naro	a.  
Maksymalna odległo
� pomi�dzy punktami mocowania wynosi 700 mm.  
Dodatkowe elementy mocuj�ce stosowane s� przy punktach zamykaj�cych, aby zapobiec powstaniu 
odkształce� podczas zamykania. 
Na szeroko
ci elementu – jeden element kotwi�cy na ka	dy metr bie	�cy. 
Mi�dzy powierzchni� profili a tynkiem lub inn� zewn�trzn� warstw� licow� nale	y pozostawi� szczelin�
ok.5 mm, któr� po zako�czeniu robót wypełnia si� trwale plastyczn� mas� uszczelniaj�c�. 
W sprawdzone i przygotowane o
cie	e, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach nale	y wstawi�
stolark�  na  podkładkach lub listwach. 
Po ustawieniu okna  nale	y  sprawdzi� sprawno
� działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Zamocowane okno lub drzwi nale	y uszczelni� pod wzgl�dem termicznym. 
Szczelina pomi�dzy oknem a 
cian� wypełniana jest materiałem uszczelniaj�cym w postaci pianki. 

Osadzenie parapetów : 
Osadzenie parapetów nale	y wykonywa� po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nale	y wyku� w 
pionowych powierzchniach o
cie	y bruzdy dostosowane do grubo
ci parapetu. 
Dla parapetów o wi�kszym wysi�gu nale	y osadzi� w murze podokiennym wsporniki stalowe 
rozstawione w odległo
ci nie wi�kszej ni	 1,0 m. 
Nale	y wyrówna� zapraw� mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi�
parapet na piance monta	owej lub silikonie. 
Przed osadzaniem parapetów kraw�dzie parapetu maj�ce styk z ram� okienn� i murem nale	y 
zaszpachlowa� silikonem. 
Przy osadzaniu parapet nale	y wsun�� we wr�b w ramie o
cie	nicy. Styk parapetu z oknem i 
cian�
uszczelni� silikonem. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jako
ci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 oraz 
instrukcji producenta 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1. Cz�stotliwo
� oraz zakres bada� stolarki PCV powinna by� zgodna z PN-88/B-10085 Stolarka 
budowlana. Okna i drzwi. 
W szczególno
ci powinna by� oceniana : 

zgodno
� wymiarów 
jako
�  materiałów, z których stolarka została wykonana 
prawidłowo
� wykonania z uwzgl�dnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
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sprawno
�  działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania oku�
6.2.2. Warunki bada� stolarki PCV  i innych materiałów powinny by� wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Dostarczana na plac budowy stolarki  nale	y kontrolowa� pod wzgl�dem ich jako
ci. Kontrola jako
ci 
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadaj� wymagane atesty.  
Zasady prowadzenia kontroli jako
ci powinny by� zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085  
Kontrola jako
ci wyrobów szklarskich powinna by� przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi 
w normie PN-72/B-10180. 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchni� stolarki oblicz si� w metrach kwadratowych w 
wietle o
cie	nic  
7.3 Wielko
ci obmiarowe stolarki  okre
la si� na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl�dnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1  Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podło	a nale	y przeprowadzi� bezpo
rednio przed przyst�pieniem do robót .  
8.3. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
je	eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze okre
la norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
Sprawdzeniu podlega : 

a. zgodno
� z dokumentacj� techniczn� , 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. prawidłowo
� monta	u, 
d. pion i poziom zamontowanej stolarki 
e. pion i poziom zamontowanego parapetu  

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by� wi�ksze ni	 2 mm na 1 m wysoko
ci 
stolarki jednak nie wi�cej ni	 3 mm na całej długo
ci elementu o
cie	nicy. 
Ró	nice wymiarów przek�tnych nie powinny by� wi�ksze ni	: 

1mm przy długo
ci przek�tnej do 1 m  
2mm przy długo
ci przek�tnej do 2 m  
3 mm przy długo
ci przek�tnej powy	ej 2 m 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI  
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno
ci  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, b�dzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiaj�cym.

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Normy 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta	owych – Arkady 1989 r. 
UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania jego aktualnej tre�ci 
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STB.01.15.00.STOLARKA ALUMINIOWA 

1.  Nazwa zamówienia  

„BUDYNEK �ŁOBKA I PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZB�DN� INFRASTRUKTUR� W 
DREZDENKU” 

  
1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
monta	u stolarki aluminiowej  

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

1.3 Zakres robót obj�tych ST  

monta	 stolarki aluminiowej 

1.4 Okre�lenia podstawowe  
Okre
lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z ustaw� Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz�dzeniami wykonawczymi, nomenklatur� Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
roboty budowlane przy wykonywaniu stolarki aluminiowej nale	y rozumie� wszystkie prace budowlane 
zwi�zane z wykonaniem monta	u elementów aluminiowych  zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane, 
procedura – dokument zapewniaj�cy jako
�, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze – procedura mo	e by� zast�piona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje, ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj� dane 
opisuj�ce przedmiot i wymagania jako
ciowe wykonanych stolarki aluminiowej   

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
Przy monta	u stolarki aluminiowej  nale	y przestrzega� zasad podanych w normie
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
� ich wykonania oraz za ich zgodno
� z dokumentacj�
projektow�, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5

2. MATERIAŁY  

2.1 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST  00.00.00 
„Wymagania ogólne „ pkt.2  

2.2 stolarka aluminiowe wg zestawienia w projekcie 

3. SPRZ�T 
  
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3
3.2. Sprz�t do wykonania monta	u stolarki  
Wykonawca przyst�puj�cy do monta	u stolarki aluminiowej, powinien wykaza� si� mo	liwo
ci�
korzystania z elektronarz�dzi i drobnego sprz�tu budowlanego  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie stolarki   
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkni�tych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
4.3. Transport stolarki  nale	y wykona� zgodnie z wymogami aktualnej normy.   
�rodki transportu powinny zabezpiecza� załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Przewo	ona stolarka  powinny  by� ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. 
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Wyroby ustawione w 
rodkach transportu nale	y ł�czy� w bloki zapewniaj�ce stabilno
� i zwarto
�
ładunku 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5
5.2. Warunki przyst�pienia do robót  

-     Przed przyst�pieniem do monta	u stolarki nale	y sprawdzi� wymiary otworów    
- Przed przyst�pieniem do monta	u stolarki nale	y sprawdzi� jako
� elementów i      
       innych  materiałów pomocniczych  

5.3  Monta	 stolarki   - nale	y przestrzega� zasad podanych w normie
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Przed osadzeniem stolarki  nale	y sprawdzi� dokładno
� wykonania o
cie	a i stan powierzchni, do 
których ma przylega� o
cie	nica. 
W przypadku wyst�powania wad w wykonaniu o
cie	a lub zabrudzenia powierzchni o
cie	a, o
cie	e 
nale	y oczy
ci� i naprawi�. 
W sprawdzone i przygotowane o
cie	e, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach nale	y wstawi�
stolark� na podkładkach lub listwach. 
Ustawienie stolark� nale	y sprawdzi� w pionie i poziomie oraz dokona� pomiaru przek�tnych. 
Po ustawieniu  drzwi nale	y sprawdzi� sprawno
� działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Zamocowane drzwi nale	y uszczelni� pod wzgl�dem termicznym. 
Producent stolarki i  powinien dysponowa� wszelkim potrzebnym sprz�tem,  kadr� pracowników 
wykwalifikowanych itd. niezb�dnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na 
budowie.
Dylatacje: 
Nale	y wykluczy� bezpo
redni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z 
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku 
konieczno
ci wykonania robót wyko�czeniowych na mokro wokół wbudowanych konstrukcji 
aluminiowych nale	y na czas robót zabezpieczy� konstrukcj� foli� PCW. 
Mi�dzy powierzchni� profili a tynkiem lub inn� zewn�trzn� warstw� licow� nale	y pozostawi� szczelin�
min.5 mm, któr� po zako�czeniu robót wypełnia si� trwale plastyczn� mas� uszczelniaj�c�. 
Nie wolno dopu
ci� do bezpo
redniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W takich 
wypadkach nale	y stosowa� warstw� izolacji, np. ta
m� z kauczuku EPDM. Wyj�tek stanowi 
powierzchnia cynkowa lub w pełni ocynkowana gr. min. 35 urn.  Ci�cia elementów stalowych 
ocynkowanych zabezpiecza� przekładkami. 
Nie wolno dopu
ci� do bezpo
redniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, d�bu oraz innymi 
gatunkami, w przypadku impregnowania 
rodkami zawieraj�cymi sole miedzi, rt�ci lub zwi�zki fluoru.
Szklenie: 
Pakiety szklane termoizolacyjne, szkło bezpieczne wg zestawienia przegród. 
Producent szkła powinien udziela� min. 10 letniej gwarancji na szczelno
� zestawów szklanych i 
odporno
� na  p�kanie pod wpływem napr�	e� w szkle. 
Szyby nie mog� si� styka� z ram� aluminiow�, musz� spoczywa� na podkładkach pod szkło stosowa�
podkładki regulacyjne i podpieraj�ce.
Wyposa	enie: 
W przypadku ci�	aru szyb >90 kg stosowa� zawiasy wzmocnione. 
W drzwiach o ci�	arze do 100 kg stosowa� 3 zawiasy - jeden w dolnej cz�
ci skrzydła, 2 na górze. 
Zawiasy z regulacj� pionow� i poziom�. 
Zamki z aluminium, co zapobiega korozji elementów aluminiowych. 
Wszystkie uszczelki z kauczuku EPDM. 
Wkr�ty monta	owe, w akcesoriach - wszystkie ze stali nierdzewnej. 

5.3  Monta	 
lusarki - nale	y przestrzega� zasad podanych w normie
BN-65/8841-11 Roboty 
lusarskie budowlane Wymagania i badania techniczne przy odbiorze  

- sprawdzenie miejsc mocowania 
lusarki  
- sprawdzenie wymiarów na budowie 
- prefabrykacja i wykonanie próbnego monta	u 
lusarki w wytwórni 
- zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy monta	u 
- wykonanie monta	u na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia 
- wykonanie otworów kotwi�cych 
- monta	 i kotwienie 
lusarki  
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- naprawy drobnych uszkodze� powłoki 
- usuni�cie zabezpiecze� i resztek z monta	owych 

Konstrukcj� 
lusarsko kowalskie nale	y wykona� w wyspecjalizowanej wytwórni dysponuj�cej 
wykwalifikowanymi  pracownikami i odpowiednim oprzyrz�dowaniem. 
Przy pracach spawalniczych pracownicy musz� posiada� wymagane przepisami uprawnienia. 
Konstrukcja 
lusarsko-kowalskie przed wysyłk� z wytwórni powinna by� próbnie zmontowana i 
odebrana w obecno
ci wykonawcy monta	u. 
W przypadku powa	niejszych uszkodze� elementy konstrukcji nale	y naprawi� w wytwórni. 
Monta	 konstrukcji nale	y przeprowadza� w sposób zapewniaj�cy stateczno
� poszczególnych 
elementów i cało
ci w ka	dej fazie. 
Przy monta	u nale	y zwróci� uwag� na kolejno
� monta	u zapewniaj�c� nie uszkadzanie elementów 
składowych. 
Wszystkie roboty monta	owe powinny by� przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracowników. 
Słupy balustrady nale	y zamocowa� do podło	a w sposób trwały zapewniaj�cy przeniesienie obci�	e�
wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie mo	e by� wykonane w wierzchniej warstwie 
konstrukcji stropu mog�cej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. 
�ruby kotwi�ce nie mog� by� widoczne na zewn�trz elementu i nie mog� by� dost�pne do odkr�cenia 
dla osób postronnych. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT
6.1. Ogólne  zasady kontroli jako
ci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 oraz 
instrukcji producenta 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1. Cz�stotliwo
� oraz zakres bada� stolarki  aluminiowej powinna by� zgodna z PN-88/B-10085 
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
W szczególno
ci powinna by� oceniana : 

a. jako
�  materiałów, z których stolarka została wykonana 
b. prawidłowo
� wykonania z uwzgl�dnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
c. sprawno
�  działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania oku�
d. wodoszczelno
� przegród. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by� wi�ksze ni	 2 mm na 1 m wysoko
ci, 
jednak nie wi�cej ni	 3 mm na całej długo
ci elementów o
cie	nicy. Odchylenie o
cie	nicy od 
płaszczyzny pionowej nie mo	e by� wi�ksze ni	 2 mm.  
Ró	nice wymiarów przek�tnych nie powinny by� wi�ksze ni	: 

- 1 mm przy długo
ci przek�tnej do 1 m 
- 2 mm przy długo
ci przek�tnej do 2 m 
- 3 mm przy długo
ci przek�tnej powy	ej 2 m 

6.2.2. Warunki bada� stolarki aluminiowej  i innych materiałów powinny by� wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Dostarczana na plac budowy stolarki  nale	y kontrolowa� pod wzgl�dem ich jako
ci. Kontrola jako
ci 
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadaj� wymagane atesty.  
Zasady prowadzenia kontroli jako
ci powinny by� zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085 
Kontrola jako
ci wyrobów szklarskich powinna by� przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi 
w normie PN-72/B-10180. 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchni� 
lusarki  oblicz si� w metrach kwadratowych w 
wietle o
cie	nic oraz mb balustrad i 
pochwytów  
7.3 Wielko
ci obmiarowe stolarki  okre
la si� na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl�dnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podło	a nale	y przeprowadzi� bezpo
rednio przed przyst�pieniem do robót .  
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8.3. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
je	eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze okre
la norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.  
Sprawdzeniu podlega : 

a   zgodno
� z dokumentacj� techniczn� , 
b  rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. prawidłowo
� wykonania z uwzgl�dnieniem szczegółów konstrukcyjnych 

4 d. sprawno
�  działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania oku�
e. pion i poziom zamontowanej stolarki  aluminiowej  

9. PODSTAWA PŁATNO�CI  
9.1. Ogólne  ustalenia dotycz�ce podstawy płatno
ci  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, b�dzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiaj�cym. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Normy 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
BN-79/7150-01 Stolarka. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
Warunki techniczne wykonania i budowlana odbioru robót budowlano-monta	owych – Arkady 1989 r. 

UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania jego aktualnej tre�ci. 
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STB 01.16.00.OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO – KARTONOWYCH

1.  Nazwa zamówienia  

„BUDYNEK �ŁOBKA I PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZB�DN� INFRASTRUKTUR� W 

DREZDENKU” 

  
1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
okładzin z płyt gipsowo kartonowych   

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót obj�tych ST  

- okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych  
- 
cianki z płyt gipsowo – kartonowych  

1.4 Okre�lenia podstawowe  
Okre
lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z ustaw� Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz�dzeniami wykonawczymi, nomenklatur� Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych nale	y 
rozumie� wszystkie prace budowlane zwi�zane z wykonaniem okładzin z płyt g-k zgodnie 
z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniaj�cy jako
�, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura mo	e by� zast�piona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj� dane 
opisuj�ce przedmiot i wymagania jako
ciowe wykonanych okładzin  

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót  

Przy wykonaniu okładzin z płyt g-k  nale	y przestrzega� zasad podanych w normie PN-72/B-10122 
Roboty okładzinowe. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
� ich wykonania oraz za ich zgodno
� z dokumentacj�
projektow�, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

2. MATERIAŁY  
2.1.  Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne „ pkt.2 
2.2. Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne powinny odpowiada� wymogom okre
lonym w      
       normie PN-B-79405- wymagania dla płyt gipsowo kartonowych  
2.3. Płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne powinny odpowiada� wymogom okre
lonym w normie      
       PN-B-79405- wymagania dla płyt gipsowo kartonowych 
       Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych : 

    a) Płyta GKF  
- powierzchnia równa, gładka, bez uszkodze� kartonu, naro	ników i kraw�dzi  
- wymiary i tolerancje gr. 12,5+- 0,5, szer. 1200 (+0;-5), dł. [2000-300] (+0;-6),  
- masa 1 m2 płyty o gr. 11,0-13 
- wilgotno
� [%] ,=10,0 
- trwało
� struktury przy opalaniu [min] >=20  

3 SPRZ�T  
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3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2 Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania okładzin, powinien wykaza� si� mo	liwo
ci� korzystania z 
elektronarz�dzi i drobnego sprz�tu budowlanego  

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów   
Płyty powinny by� pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. 
Pierwsza płyta od dołu spełnia rol� opakowania stosu. Ka	dy ze stosów jest spi�ty ta
m� stalow� dla 
usztywnienia , w miejscach usytuowania podkładek  
Pakiet nale	y składa� w pomieszczeniach zamkni�tych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem 
płaskim podkładzie . 
Wysoko
� składania – do pi�ciu pakietów o jednej długo
ci, nakładanych jeden na drugi.   
4.3. Transport płyt odbywa si� przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 
plandekami) które umo	liwiaj� przewóz (jednorazowo) około 2400 m2 płyt  
Rozładunek płyt powinien odbywa� si� w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 
ud�wigu co najmniej 2000 kg.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5
5.2. Warunki przyst�pienia do robót  

- Przed przyst�pieniem do wykonywania okładzin z płyt g-k   powinny by� zako�czone 
wszystkie roboty stanu surowego roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, osadzone o
cie	nice drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki i urz�dzenia. 

- Przed rozpocz�ciem prac monta	owych pomieszczenia powinny by� oczyszczone z gruzu 
i odpadów  

- Okładziny z płyt g-k nale	y wykonywa� w temperaturze nie ni	szej ni	 5 st. C pod 
warunkiem, 	e w ci�gu doby nie nast�pi spadek poni	ej 0 st. C, a wilgotno
� wzgl�dna 
powietrza mie
ci si� w granicach od 60 % do 80%  

- Pomieszczenie powinno by� suche i dobrze przewietrzone 

5.3. Monta	 okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na sufitach i 
cianach  na ruszcie metalowym  
5.3.1 Zasady doboru konstrukcji  
Ruszt stanowi�cy podło	e dla płyt g-k powinien składa� si� z dwóch warstw: 
dolnej stanowi�cej bezpo
rednie podło	e dla płyty – nazywanej w dalszej cz�
ci „warstw� no
n�” oraz  
górnej – dalej nazywanej „warstw� górn�”. 
5.3.2. Tyczenie rozmieszczanie płyt  
Chc�c uzyska� oczekiwane efekty u	ytkowe sufitu, nale	y przy ich wykonaniu pami�ta� o paru 
podstawowych zasadach : 

- styki kraw�dzi wzdłu	nych płyt powinny by� prostopadłe do płaszczyzny 
ciany z oknem ( 
równolegle do kierunku na
wietlania pomieszczenia) 

- przy wyborze wzdłu	nego mocowania płyt do elementu no
nego rusztu konieczne jest, 
aby styki długich kraw�dzi płyt opierały si� na tych elementach ‘ 

- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów no
nych rusztu 
konieczne jest, aby styki krótszych kraw�dzi płyt opierały si� na tych elementach, 

- poniewa	 rzadko si� zdarz, aby w jednym rz�dzie mogła by� umocowana pełna ilo
� płyt, 
nale	y je tak rozmieszcza�, by na obu ko�cach tego rz�du znalazły si� odci�te kawałki o 
szeroko
ci zbli	onej do połowy szeroko
ci płyty (lub połowy jej długo
ci) 

- styki poprzeczne płyt w dwu s�siaduj�cych pasmach powinny by� przesuni�te wzgl�dem 
siebie o długo
ci płyty  

5.3.3. Kotwienie rusztu  
W zale	no
ci od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si� odpowiedni 
rodzaj kotwienia rusztu.  
Wszystkie stosowane metody kotwienia musz� spełnia� warunek pi�ciokrotnego współczynnika 
wytrzymało
ci przy ich obci�	aniu. Znaczy to, 	e jednostkowe obci�	enie wyrywaj�ce musi by� wi�ksze 
od pi�ciokrotnej warto
ci normalnego obci�	enia przypadaj�cego na dany ł�cznik lub kotw�. 
Konstrukcj� sufitów mog� zosta� podwieszone do stropów zabudowanych w oparciu o belki profilowe 
przy pomocy ró	nego rodzaju obejm ( mocowanie imadłowe). Elementy mocuj�ce konstrukcj� sufitu, jak 
np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniej�cych 
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zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpo
rednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego 
powinny wytrzymywa� trzykrotn� warto
� normalnego obci�	enia. 
5.3.2 Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
Na okładziny sufitowe stosuje si� płyty g-k zwykłe o gr. 9,5  lub 12,5 mm. Je
li tego wymagaj� warunki 
ogniowe, na okładzin� stosuje si� płyty o podwy	szonej wytrzymało
ci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. 
Płyty g-k mog� by� mocowane do elementów no
nych w dwojaki sposób: 

- mocowanie poprzeczne kraw�dziami dłu	szymi płyt do kierunku uło	enia elementów 
no
nych rusztu, 

- mocowanie podłu	ne wzdłu	 elementów no
nych rusztu płyt, uło	onych równolegle do 
nich dłu	szych kraw�dzi. 

Płyt� g-k mocuje si� : 
- do profili stalowych blachowkr�tami  

5.3.3 Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach 

grubo
� płyty [mm]          kierunek mocowania  dopuszczalna rozpi�to
� mi�dzy elementami no
nymi 

 12,5  poprzeczny     500 mm 
   podłu	ny     420 mm  

�cianki z płyt g-k na ruszcie stalowym  
Konstrukcja takiej 
cianki składa si� z rusztu wykonanego ze słupków i listewek gi�tych z cienkich blach 
stalowych oraz z wypełnienia obustronnej okładziny rusztu wykonanej z płyt gipsowo kartonowych. 
W przypadku gdy wymagana jest zwi�kszona izolacyjno
� akustyczna i termiczna 
cianki, ruszt 
wypełnia si� wełn� mineraln�. 
Konstrukcj� 
cianki montuje si� na budowie. 
�cianki mocuje si� nieprzesuwnie do przylegaj�cej konstrukcji budynku (stropów, 
cian, słupów, belek), 
przy czym elementem mocowanym 
cianki s� listwy i słupki skrajne rusztu. 
Do betonu i muru mocuje si� 
cianki gwo�dziami lub 
rubami rozszerzalnymi. do stali – 
rubami, 
gwo�dziami lub specjalnymi uchwytami, do cienkich blach i okładzin – wkr�tami lub 
rubami 
zaciskowymi, a do drewna – wkr�tami i gwo�dziami. W 
ciany mo	na wbudowa� dzrwi i na
wietla, z 
tym 	e w 
cianie musz� by� pozostawione otwory.     
    
6 KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako
ci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 oraz 
instrukcji producenta 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Cz�stotliwo
� oraz zakres bada� płyt gipsowo kartonowych i płyt drewnopodobnych 
d�wi�kochłonnych  powinna by� zgodna z PN-B-79405  wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych  
W szczególno
ci powinna by� oceniana : 

- równo
� powierzchni płyt , 
- naro	niki i kraw�dzie ( czy nie ma uszkodze�) 
- wymiary płyt (zgodne z tolerancj�) 
- wilgotno
� i nasi�kliwo
� , 
- obci�	enie na zginanie niszcz�ce lub ugi�cia płyt   

6.2.2. Warunki bada� płyt g-k, płyt drewnopodobnych i innych materiałów powinny by� wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

7 OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchni� okładzin sufitów oblicz si� w metrach kwadratowych ich rzutu w 
wietle 
cian surowych 
na płaszczyzn� poziom� , a powierzchni� 
cian w metrach kwadratowych  
Z powierzchni okładzin nie potr�ca si� powierzchni kratek, drzwiczek i innych urz�dze�, je	eli ka	da z 
nich jest mniejsza ni	 0,5 m2 
7.3 Wielko
ci obmiarowe okładzin okre
la si� na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl�dnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1  Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8
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8.2. Odbiór podło	a nale	y przeprowadzi� bezpo
rednio przed przyst�pieniem do robót .  
8.3. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
je	eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze okre
la norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe - wymagania i 
badania przy odbiorze  
Sprawdzeniu podlega : 

a. zgodno
� z dokumentacj� techniczn� , 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podło	a, 
d. prawidłowo
� zamontowanych płyt i ich wyko�czenia na stykach, naro	ach i obrze	ach , 
e. wichrowato
� powierzchni    

powierzchnie suchych tynków powinny stanowi� płaszczyzn� pionow� , poziom� lub o k�cie 
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. K�ty dwu
cienne utworzone przez te 
płaszczyzny, powinny by� k�tami prostymi lub posiada� rozwarcie wynikaj�ce z 
wcze
niejszych zało	e� zawartych w dokumentacji. Kraw�dzie przyci�cia płaszczyzn 
powinny by� prostolinijne. 
Sprawdzenie prawidłowo
ci wykonania powierzchni i kraw�dzi suchych tynków nale	y 
przeprowadzi� za pomoc� ogl�dzin zewn�trznych oraz przykładania ( dwu prostopadłych 
do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długo
ci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. 
Pomiar prze
witu pomi�dzy łat� a powierzchni� suchego tynku powinien by� wykonywany z 
dokładno
ci� do 0,5 mm    

Dopuszczalne odchyłki powierzchni :

- Odchylenia pow. okładziny od płaszczyzny i odchylenia kraw�dzi od linii prostej 
nie wi�ksza ni	 2 mm i w liczbie nie wi�ksza ni	 2 na całej długo
ci łaty kontrolnej o  długo
ci 2 m  
- Odchylenie powierzchni i kraw�dzi od kierunku  pionowego 
Nie wi�ksze ni	  wi�ksza ni	 1,5 mm na 1 mb i ogółem nie wi�cej ni	 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 
mm wysoko
ci oraz nie wi�cej ni	 4 mm w pomieszczeniach powy	ej 3,5 m wysoko
ci  
- Odchylenie powierzchni i kraw�dzi od kierunku poziomego 
nie wi�ksze ni	 2 mm na 1 mb i ogółem nie wi�cej ni	 3 mm na całej powierzchni ograniczonej 

cianami, belkami itp.
- Odchylenie przecinaj�cych si�   płaszczyzn od k�ta przewidzianego w dokumentacji nie wi�ksze ni	 2 
mm  

9. PODSTAWA PŁATNO�CI  
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno
ci  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, b�dzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiaj�cym.  

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Normy
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe Suche tynki - wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt g-k 
Instrukcja – Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie „ 

UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 

obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania jego aktualnej tre�ci. 
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STB 01.17.00   SUFIT PODWIESZONY  

1.  Nazwa zamówienia  

„BUDYNEK �ŁOBKA I PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZB�DN� INFRASTRUKTUR� W 
DREZDENKU” 

1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
sufitów podwieszonych 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót obj�tych ST  

sufit podwieszony kasetonowe  

1.4 Okre�lenia podstawowe  

Okre
lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z ustaw� Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz�dzeniami wykonawczymi, nomenklatur� Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu sufitów podwieszonych nale	y rozumie�    
wszystkie prace budowlane zwi�zane z wykonaniem sufitów podwieszonych  zgodnie   
z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniaj�cy jako
�, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i    

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura mo	e by� zast�piona przez   
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,  

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj� dane  
  opisuj�ce przedmiot i wymagania jako
ciowe wykonanych sufitów  podwieszonych. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót  

Przy wykonaniu sufitów powieszonych nale	y przestrzega� zasad podanych w normie i wytycznych 
producenta. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
� ich wykonania oraz za ich zgodno
� z dokumentacj�
projektow�, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

2. MATERIAŁY  

2.1.  Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne „ pkt.2 

2.1. sufity podwieszone kasetonowy na ruszcie metalowym z paneli sufitowych z płyt gipsowo-
kartonowych o gładniej matowej powierzchni o wym. 60x60x0,9 cm, kraw�dzi typu A  

O gwarantowanych i deklarowanych parametrach: 

- reakcja na ogie� zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa A2, 
- izolacyjno
� d�wi�kowa Dncw = 38 dB  
- odporno
� na wilgo� 90% 
- odbicie 
wiatła 85% 
- konstrukcja no
na  z profili T24 w kolorze białym 

   
3 SPRZ�T  
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3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2 Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania sufitów podwieszonych, powinien wykaza� si�
mo	liwo
ci� korzystania z elektronarz�dzi i drobnego sprz�tu budowlanego  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów   
Płyty powinny by� układane fabrycznych kartonach  poziomo na kilku podkładach dystansowych. 

Pakiet  płyt nale	y składa� w pomieszczeniach zamkni�tych i suchych, na równym i mocnym, a 
zarazem płaskim podkładzie . 
4.3. Transport materiałów odbywa si� przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych 
(pokrytych plandekami)  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5
5.2. Warunki przyst�pienia do robót  

- Przed przyst�pieniem do wykonywania sufitów podwieszanych powinny by� zako�czone 
wszystkie roboty stanu surowego roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, osadzone o
cie	nice drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki i urz�dzenia. 

Przed rozpocz�ciem prac monta	owych pomieszczenia powinny by� oczyszczone z gruzu i odpadów  
Sufity podwieszane nale	y wykonywa� w temperaturze nie ni	szej ni	 5 st. C pod warunkiem, 	e w 
ci�gu doby nie nast�pi spadek poni	ej 0 st. C, a wilgotno
� wzgl�dna powietrza mie
ci si� w granicach 
od 60 % do 80%  
Pomieszczenie powinno by� suche i dobrze przewietrzone 

5.3. Monta	 sufitów podwiesznych na ruszcie metalowym  
5.3.1 Zasady doboru konstrukcji  
Ruszt stanowi�cy podło	e dla sufitu podwieszanego powinien składa� si� z dwóch warstw: 
dolnej stanowi�cej bezpo
rednie podło	e dla płyty – nazywanej w dalszej cz�
ci „warstw� no
n�” oraz 
górnej – dalej nazywanej „warstw� górn�”. 
5.3.2. Tyczenie rozmieszczanie płyt  
Chc�c uzyska� oczekiwane efekty u	ytkowe sufitu, nale	y przy ich wykonaniu pami�ta� o paru 
podstawowych zasadach : 

styki kraw�dzi wzdłu	nych płyt powinny by� prostopadłe do płaszczyzny 
ciany z oknem ( 
równolegle do kierunku na
wietlania pomieszczenia) 
przy wyborze wzdłu	nego mocowania płyt do elementu no
nego rusztu konieczne jest, aby styki 
długich kraw�dzi płyt opierały si� na tych elementach  
przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów no
nych rusztu konieczne 
jest, aby styki krótszych kraw�dzi płyt opierały si� na tych elementach, 
poniewa	 rzadko si� zdarz, aby w jednym rz�dzie mogła by� umocowana pełna ilo
� płyt, nale	y je 
tak rozmieszcza�, by na obu ko�cach tego rz�du znalazły si� odci�te kawałki o szeroko
ci zbli	onej 
do połowy szeroko
ci płyty (lub połowy jej długo
ci) 
styki poprzeczne płyt w dwu s�siaduj�cych pasmach powinny by� przesuni�te wzgl�dem siebie o 
długo
ci płyty  

5.3.3. Kotwienie rusztu  
W zale	no
ci od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si� odpowiedni 
rodzaj kotwienia rusztu.  
Wszystkie stosowane metody kotwienia musz� spełnia� warunek pi�ciokrotnego współczynnika 
wytrzymało
ci przy ich obci�	aniu. Znaczy to, 	e jednostkowe obci�	enie wyrywaj�ce musi by� wi�ksze 
od pi�ciokrotnej warto
ci normalnego obci�	enia przypadaj�cego na dany ł�cznik lub kotw�. 
Konstrukcj� sufitów mog� zosta� podwieszone do stropów zabudowanych w oparciu o belki profilowe 
przy pomocy ró	nego rodzaju obejm ( mocowanie imadłowe). Elementy mocuj�ce konstrukcj� sufitu, jak 
np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniej�cych 
zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpo
rednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego 
powinny wytrzymywa� trzykrotn� warto
� normalnego obci�	enia. 
5.3.2 Mocowanie płyt do rusztu  
Płyty  mog� by� mocowane do elementów no
nych w dwojaki sposób: 
mocowanie poprzeczne kraw�dziami dłu	szymi płyt do kierunku uło	enia elementów no
nych rusztu, 
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mocowanie podłu	ne wzdłu	 elementów no
nych rusztu płyt, uło	onych równolegle do nich dłu	szych 
kraw�dzi. 

6 KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako
ci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 oraz 
instrukcji producenta 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Cz�stotliwo
� oraz zakres bada� materiałów powinna by� zgodna wymagania dla sufitów 
podwieszanych 
W szczególno
ci powinna by� oceniana : 

stan i wygl�d sufitu pod wzgl�dem równo
�, pionowo
ci i spoziomowania 
naro	niki i kraw�dzie ( czy nie ma uszkodze�) 
rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów  
uszczelnienie przestrzeni mi�dzy wbudowanymi elementami  

6.2.2. Warunki bada� materiałów powinny by� wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  

7 OBMIAR ROBÓT 
  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchni� okładzin sufitów oblicz si� w metrach kwadratowych ich rzutu w 
wietle 
cian surowych 
na płaszczyzn� poziom�.  
Z powierzchni okładzin nie potr�ca si� powierzchni kratek, drzwiczek i innych urz�dze�, je	eli ka	da z 
nich jest mniejsza ni	 0,5 m2 
7.3 Wielko
ci obmiarowe okładzin okre
la si� na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl�dnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1  Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8
8.2. Odbiór podło	a nale	y przeprowadzi� bezpo
rednio przed przyst�pieniem do robót .  
8.3. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
je	eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze okre
la norma.  

Sprawdzeniu podlega : 
f. zgodno
� z dokumentacj� techniczn� , 
g. rodzaj zastosowanych materiałów, 
h. przygotowanie podło	a, 
i. prawidłowo
� zamontowanych płyt i ich wyko�czenia na stykach, naro	ach i obrze	ach , 
j. wichrowato
� powierzchni    

powierzchnie sufitów powinny stanowi� płaszczyzn� pionow� , poziom� lub o k�cie pochylenia 
przewidzianym w dokumentacji. K�ty dwu
cienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny by� k�tami 
prostymi lub posiada� rozwarcie wynikaj�ce z wcze
niejszych zało	e� zawartych w dokumentacji. 
Kraw�dzie przyci�cia płaszczyzn powinny by� prostolinijne. 
Sprawdzenie prawidłowo
ci wykonania powierzchni i kraw�dzi suchych tynków nale	y przeprowadzi�
za pomoc� ogl�dzin zewn�trznych oraz przykładania ( dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty 
kontrolnej o długo
ci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze
witu pomi�dzy łat� a 
powierzchni� suchego tynku powinien by� wykonywany z dokładno
ci� do 0,5 mm    
  
Dopuszczalne odchyłki powierzchni :

• Odchylenia pow. okładziny od płaszczyzny i odchylenia kraw�dzi od linii prostej 
nie wi�ksza ni	 2 mm i w liczbie nie wi�ksza ni	 2 na całej długo
ci łaty kontrolnej o 
długo
ci 2 m  

• Odchylenie powierzchni i kraw�dzi od kierunku  pionowego 
Nie wi�ksze ni	  wi�ksza ni	 1,5 mm na 1 mb i ogółem nie wi�cej ni	 3 mm w 
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pomieszczeniach do 3,5 mm wysoko
ci oraz nie wi�cej ni	 4 mm w pomieszczeniach 
powy	ej 3,5 m wysoko
ci  

• Odchylenie powierzchni i kraw�dzi od kierunku poziomego 
nie wi�ksze ni	 2 mm na 1 mb i ogółem nie wi�cej ni	 3 mm na całej powierzchni 
ograniczonej 
cianami, belkami itp.

*      Odchylenie przecinaj�cych si�   płaszczyzn od k�ta przewidzianego w dokumentacji 
       nie wi�ksze ni	 2 mm  

9. PODSTAWA PŁATNO�CI  
9.1. Ogólne  ustalenia dotycz�ce podstawy płatno
ci  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, b�dzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiaj�cym.

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Normy 

Instrukcja monta	u sufitów producenta 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta	owych. Arkady 1989 

UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania jego 
aktualnej tre�ci. 
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STB 01.18.00. ROBOTY TYNKARSKIE   

1.  Nazwa zamówienia  

„BUDYNEK �ŁOBKA I PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZB�DN� INFRASTRUKTUR� W 
DREZDENKU” 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru  
robót tynkarskich  

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót obj�tych ST  

- tynki  cementowo-wapienne kat III 
- gładzie gipsowe  

1.4 Okre�lenia podstawowe  

Okre
lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z ustaw� Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz�dzeniami wykonawczymi, nomenklatur� Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu tynków nale	y rozumie� wszystkie prace budowlane 
zwi�zane z wykonaniem robót tynkowych   zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniaj�cy jako
�, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura mo	e by� zast�piona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj� dane 
opisuj�ce przedmiot i wymagania jako
ciowe wykonanych robót tynkowych  

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót  

Przy wykonaniu robót tynkowych nale	y przestrzega� zasad podanych w normie PN-70/B-10100 
Roboty tynkowe – tynki zwykłe - wymagania i badania przy odbiorze. 
  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
� ich wykonania oraz za ich zgodno
� z dokumentacj�
projektow�, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

2. MATERIAŁY  

2.1.  Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne „ pkt.2 
  
2.2. Woda zarobowa powinna spełnia� wymagania podane w normie. 
2.3  listwy tynkarskie naro	nikowe i dylatacyjne.  
2.4 zaprawa cementowo-wapienna 
2.5 gips szpachlowy  

3.SPRZ�T  

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2 Wykonawca przyst�puj�cy robót tynkarskich, powinien wykaza� si� mo	liwo
ci� korzystania z 
agregatu tynkarskiego, elektronarz�dzi, drobnego sprz�tu budowlanego.    
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4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów   

4.3. Transport materiałów  nale	y wykona� zgodnie z wymogami aktualnej normy.   

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 

5.2. Warunki przyst�pienia do robót  

Przed przyst�pieniem do wykonywania robót tynkarskich  powinny by� zako�czone wszystkie roboty 
stanu surowego roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o
cie	nice 
drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki i urz�dzenia. 
Tynki nale	y wykonywa� w temperaturze nie ni	szej ni	 +5 oC i pod warunkiem, 	e w ci�gu doby nie 
nast�pi spadek temperatury poni	ej 0 oC. W ni	szych temperaturach mo	na wykonywa� tynki tylko przy 
zastosowaniu odpowiednich 
rodków zabezpieczaj�cych. 
Zaleca si� chroni� 
wie	o wykonane tynki przez pierwsze dwa dni przed nasłonecznieniem dłu	szym 
ni	 dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur 
wie	o wykonane tynki cementowe wapienne powinny by� w okresie 
wi�zania zaprawy (ok. jednego tygodnia ) zwil	ane wod�.  

5.3. Wykonywaniu tynków cementowo-wapiennych  - nale	y przestrzega� zasad podanych w normie 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe – tynki zwykłe - wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-10109:1998 
Tynki i zaprawy budowlane – Suche mieszanki tynkarskie. 

5.3.1 Przygotowanie podło	a : 
    

- podło	e powinno sprawdzone i przygotowane ( stabilne, czyste, suche i nie zmarzni�te, 
wolne od zabrudze�  i lu�nych elementów  

-     zagruntowanie powierzchni  pod tynki unigruntem 
5.3.2. Przygotowanie zaprawy  
5.3.2. Wykonanie tynków  
W zakres robót wchodzi: 

- sprawdzenie i przygotowanie podło	y 
- osadzenie listew naro	nikowych 
- zabezpieczenie foli� i ta
m� powierzchni nara	onych na zabrudzenie 
- przygotowanie zaprawy 
- wyznaczenie lica powierzchni tynku 
- mechaniczne wykonanie obrzutki  
 - mechaniczne wykonanie narzutów 
- mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub r�cznym zatarciem 
- r�czne wyka�czanie tynków, tj wykonanie o
cie	y, gzymsów, itp.  
- monta	 kratek wentylacyjnych  

Wykonanie tynków cementowo-wapiennych  
Wykonywane s� z dokładno
ci� tak� jak tynki tradycyjne zwykłe.      
Przyczepno
� gładzi nie powinna by� mniejsza od 0,45 MPA – do podło	a betonowego i 0,35     MPA 
podło	a gipsowego. 
Stosowa� w temperaturze + 5 
Tynki nale	y wykonywa� w temperaturze nie ni	szej ni	 + 5o C i pod warunkiem, 	e w ci�gu doby nie 
nast�pi spadek poni	ej Oo C. 
Przed rozpocz�ciem tynkowania nale	y przygotowa� podło	e w zale	no
ci od rodzaju podło	a. 
W murze ceglanym spoiny powinny by� nie zapełnione zapraw� na gł�boko
� 10-15 mm. 
Nale	y usun�� wszelkie zwisy zaprawy, wypełni� ubytki zapraw� gipsow� o składzie: gips budowlany i 
piasek w proporcji 1:1 i konsystencji ok. 7-8cm zanurzenia sto	ka pomiarowego. 
Odsłoni�te cz�
ci metalowe osadzone lub przechodz�ce przez tynki gipsowe winny by� zabezpieczone 
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przed koroduj�cym działaniem gipsu za pomoc� powłoki malarskiej a farby ochronnej ( farba 
podkładowa miniowa). 
Bezpo
rednio przed tynkowaniem podło	e nale	y oczy
ci� z kurzu szczotkami oraz usun�� plamy z 
rdzy i substancji tłustych. 
Zapraw� nale	y przygotowa� bezpo
rednio przed przyst�pieniem do tynkowania. Do zaprawy 
tynkarskiej nie nale	y poza wod� stosowa� 	adnych opó�niaczy wi�zania ani plastyfikatorów. 
Konsystencja przygotowanej zaprawy do mechanicznego narzucania powinna wynosi� 7cm zanurzenia 
sto	ka pomiarowego. Konsystencji tej odpowiada współczynnik wodno – gipsowy w/g=0,45-0,48. 
Pocz�tek wi�zania zaprawy nie mo	e by� krótszy ni	 60minut od chwili zarobienia zaprawy tynkarskiej 
wod�. 
Narzut zaprawy na 
ciany nale	y prowadzi� od góry poziomymi pasami, posuwaj�c si� ku dołowi. 

Wykonanie gładzi gipsowych : 

Mas� przygotowan� poprzez r�czne lub mechaniczne wymieszanie jej z wod� w proporcji 1:0,45 (na 1 
kg gipsu 0,45l wody ). Tak przygotowan� mas� pozostawi� na okres 20 min. w celu jej lepszej 
homogenizacji. 
Podło	e powinno by� przygotowane zgodnie z zasadami stosowanymi w budownictwie – nale	y je 
oczy
ci� z kurzu, brudu i tłuszczu. 
Mas� nakłada� cienk�  warstw� (do 1 mm) przy u	yciu gładkiej pacy stalowej. 
Masa z jednego zaczynu mo	e by� stosowana przez 24 godziny. 
Czas twardnienia zale	y od chłonno
ci wody przez materiał, na który jest nakładany (na podło	u 
gipsowym 2-3 godzin, na gładkim betonie 12 godzin).

6.  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne  zasady kontroli jako
ci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  

6.2. Badania w czasie wykonywania robót  

6.2.1 Cz�stotliwo
� oraz zakres bada� tynków powinien by� zgodny z PN-70/B-10100 Roboty tynkowe 
– tynki zwykłe - wymagania i badania przy odbiorze.

W szczególno
ci powinna by� oceniana : 
- równo
� i gładko
� powierzchni tynkowanych  
- naro	niki i kraw�dzie (czy nie ma uszkodze�) 

6.2.2. Warunki bada� materiałów tynkarskich  i innych materiałów powinny by� wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchni� tynków oblicz si� w metrach kwadratowych jako iloczyn długo
ci 
ciany w stanie surowym 
i wysoko
ci mierzonej od podło	a lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu wy	szej kondygnacji.  
Powierzchni�  sufitów oblicz si� w metrach kwadratowych ich rzutu w 
wietle 
cian surowych na 
płaszczyzn� poziom�  
7.3 Wielko
ci obmiarowe tynków okre
la si� na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl�dnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podło	a nale	y przeprowadzi� bezpo
rednio przed przyst�pieniem do robót .  
8.3. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
je	eli wszystkie pomiary i badania (z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
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8.4. Wymagania przy odbiorze okre
la norma PN-70/B-10100 Roboty tynkowe – tynki zwykłe - 
wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane – Suche mieszanki 
tynkarskie.                       
Sprawdzeniu podlega : 

a)    zgodno
� z dokumentacj� techniczn� , 
a) rodzaj zastosowanych materiałów, 
b) przygotowanie podło	a, 
c) nierówno
ci powierzchni  

Kategoria 
tynku 

Odchylenie 
powierzchni tynku 
od płaszczyzny i 
odchylenie 
kraw�dzi od linii 
prostej 

Odchylenie powierzchni i 
kraw�dzi od kierunku 
pionowego 

Odchylenie 
powierzchni i 
kraw�dzi od kierunku 
poziomego 

Odchylenie 
przecinaj�cych si�
płaszczyzn od 
k�ta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

III Nie wi�ksze ni	 3 
mm na całej 
długo
ci łaty 
kontrolnej 2m. 

Nie wi�ksze ni	 2 mm na 1m 
i ogółem nie wi�cej ni	 3,5 
mm w pomieszczeniach do 
3,5m wysoko
ci oraz nie 
wi�cej ni	 6mm w 
pomieszczeniach powy	ej 
3,5m wysoko
ci 

Nie wi�ksze ni	 3mm 
na 1m i ogółem nie 
wi�cej ni	 6mm na 
całej powierzchni 
mi�dzy przegrodami 
pionowymi (
ciany, 
belki itp.) 

Nie wi�ksze ni	
3mm na 1m 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI  

9.1. Ogólne  ustalenia dotycz�ce podstawy płatno
ci  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9  
9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, b�dzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiaj�cym. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Normy 

Wymagania nieuregulowane powy	szym opisem obowi�zuj� wg. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe – tynki zwykłe - wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane – Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymało
ciowych   
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
DIN 18 558 powierzchnie wewn�trzne  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano monta	owych. - Arkady . Nale	y stosowa�
przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne" 

UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania jego 
aktualnej tre�ci. 
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STB 01.19.00 OKŁADZINY �CIENNE 

1.  Nazwa zamówienia  

„BUDYNEK �ŁOBKA I PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZB�DN� INFRASTRUKTUR� W 
DREZDENKU” 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
okładzin 
cian z płytek  

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót obj�tych ST  

- okładziny 
cienne z płytek    

1.4 Okre�lenia podstawowe  

Okre
lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z ustaw� Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz�dzeniami wykonawczymi, nomenklatur� Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin 
ciennych z płytek nale	y rozumie� wszystkie prace    
  budowlane zwi�zane z wykonaniem okładzin zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniaj�cy jako
�, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje    
  poszczególne operacje robocze – procedura mo	e by� zast�piona przez normy, aprobaty    
  techniczne i instrukcje, 
- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj� dane opisuj�ce    
  przedmiot i wymagania jako
ciowe wykonanych okładzin 
ciennych z płytek. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót  

Przy wykonaniu okładzin 
ciennych z płytek ceramicznych  nale	y przestrzega� zasad podanych w 
normie. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
� ich wykonania oraz za ich zgodno
� z dokumentacj�
projektow�, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

2. MATERIAŁY 
  
2.1.  Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne „ pkt.2 
2.2. zaprawa klejowa  
2.3  zaprawa fugowa  
2.4  płytki o klasie 
cieralno
ci min IV, grubo
ci min 7 mm  
Płytki  i akcesoria musz� by� dostarczone w najwy	szej kategorii jako
ci producenta. 

3 SPRZ�T  

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprz�t do wykonania okładzin 
ciennych
  
Wykonawca przyst�puj�cy do okładania 
cian  płytkami  , powinien wykaza� si� mo	liwo
ci�
korzystania z elektronarz�dzi i drobnego sprz�tu budowlanego  

4. TRANSPORT  
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4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów  

Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkni�tych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
4.3. Transport materiałów   nale	y wykona� zgodnie z wymogami aktualnej normy.   
�rodki transportu powinny zabezpiecza� załadowane materiały przed wpływami atmosferycznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przyst�pienia do robót  

Przed przyst�pieniem do wykonywania okładzin powinny by� zako�czone wszystkie roboty  stanu 
surowego  
Przed rozpocz�ciem prac nale	y dokona� odbioru podło	a    

no
no
�
stabilno
�  
czysto
�
równo
�
nie nasi�kliwo
�  

5.3. Wykonywaniu okładzin z płytek  - nale	y przestrzega� zasad podanych w normie.  
5.3.1 Przygotowanie podło	a : 

podło	e powinno sprawdzone i przygotowane  
5.3.2. Wykonanie okładzin 
ciennych z płytek

- sprawdzenie podło	y 
      - uło	enie płytek na klej  

- spoinowanie płytek  
- oczyszczenie płytek 

Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na 
cianach  
Przed przyst�pieniem do okładzinowania powierzchni 
cian nale	y sprawdzi� jako
� podło	a zarówno 
pod wzgl�dem wytrzymało
ciowym jak i geometrii 
cian.  
Dla 
cian w pomieszczeniach mokrych nale	y sprawdzi� jako
� wykonania izolacji wg póz. 
„uszczelnienia podło	y pod okładziny ceramiczne". Nale	y sprawdzi� usytuowanie i poziomy osadzenia 
elementów armatury i uzbrojenia.  
Płytki nale	y rozmierza� tak, aby docinki płytek przy kraw�dziach (ko�cach 
cian) miały wymiar wi�kszy 
ni	 połowa płytki.  
Spoiny podziałów 
ciennych powinny by� skomponowane (w jednej linii lub w równych odst�pach) ze 
spoinami podłogowymi. 
Okładziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych układa� na wodoodpornej zaprawie klejowej  
Warstwa kleju pod płytki nie mo	e zawiera� pustych miejsc. 
Na kraw�dziach zewn�trznych oraz przy zako�czeniach okładziny stosowa� profile naro	ne i 
wyko�czeniowe PVC.  
Profil powinien by� dobrany do grubo
ci płytki tak, aby licował z płytk� w obu kierunkach. W 
naro	nikach stosowa� elementy naro	ne systemowe. 
Spoiny na styku 
ciana/
ciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowa� fug� silikonow�.  
W pomieszczeniach natrysków spoinowa� po zagruntowaniu podkładem do fug silikonowych. 
Cało
� powierzchni spoinowa� fug� mineraln�, szer. fugi 3mm.  
Uszczelnienia podło	y oraz układanie okładzin ceramicznych musi by� wykonywane w jednym cyklu 
technologicznym przez jednego podwykonawc�.  

6.KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne  zasady kontroli jako
ci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 oraz w 
normie. 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Cz�stotliwo
� oraz zakres bada� okładzin 
ciennych z płytek ceramicznych  powinien by� PN-
75/B-10121 Okładziny z płytek 
ciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze   
W szczególno
ci powinna by� oceniana : 
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gładko
� i l
ni�ca powierzchnia lica 
nasi�kliwo
� płytek nie powinna by� wi�ksza ni	 14%  

6.2.2. Warunki bada� materiałów na okładziny 
cienne  i innych materiałów powinny by� wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchni� okładzin 
ciennych z płytek ceramicznych  oblicz si� w metrach kwadratowych wykonanej 
okładziny  
7.3 Wielko
ci obmiarowe okładzin 
ciennych z płytek  okre
la si� na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8  
8.2. Odbiór podło	a nale	y przeprowadzi� bezpo
rednio przed przyst�pieniem do robót. 
8.3. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
je	eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 

8.4. Wymagania przy odbiorze okre
la norma  
Sprawdzeniu podlega : 

a. zgodno
� z dokumentacj� techniczn� , 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podło	a, 
d. nale	yte przyleganie do podkładu  
e. prawidłowo
� przebiegu spoin  
f. prawidłowo
� ukształtowania powierzchni  
g. wizualna szeroko
ci� styków i prawidłowo
ci ich wykonania  
h. jednolito
� barw płytek 

  
9. PODSTAWA PŁATNO�CI  
9.1. Ogólne  ustalenia dotycz�ce podstawy płatno
ci  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, b�dzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiaj�cym.

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Normy 
PN-EN 159 Płytki ceramiczne 
cienne 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta	owych -Arkady 1989 
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiałów. 

UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania jego 
aktualnej tre�ci. 
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STB 01.20.00.STOLARKA   DRZWIOWA  

1.  Nazwa zamówienia  

„BUDYNEK �ŁOBKA I PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZB�DN� INFRASTRUKTUR� W 

DREZDENKU” 

1.1.Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej ST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru  
monta	u stolarki okiennej i drzwiowej 

1.2.Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót obj�tych ST. 

- monta	 stolarki drzwiowej   

1.4. Okre�lenia podstawowe  

Okre
lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z ustaw� Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz�dzeniami wykonawczymi, nomenklatur� Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu monta	u stolarki drzwiowej nale	y rozumie�
wszystkie prace budowlane zwi�zane z wykonaniem monta	u stolarki drzwiowej zgodnie 
z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniaj�cy jako
�, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura mo	e by� zast�piona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj� dane 
opisuj�ce przedmiot i wymagania jako
ciowe montowanych drzwi  

1.5.Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
  
Przy wykonywaniu monta	u drzwi z o
cie	nic�  nale	y przestrzega� zasad podanych w normie
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
� ich wykonania oraz za ich zgodno
� z dokumentacj�
projektow�, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

2. MATERIAŁY  

2.1 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwaniu i składowaniu podano w ST 00.00.00. „ 
Wymagania ogólne „ pkt.2  

2.2. Stolarka drzwiowa wg opisu w projekcie  
2.3 O
cie	nice wg opisu w projekcie  

3. SPRZ�T  
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprz�t do monta	u stolarki drzwiowej  
Wykonawca przyst�puj�cy do monta	u stolarki drzwiowej, powinien wykaza� si� mo	liwo
ci�  
korzystania z elektronarz�dzi i drobnego sprz�tu budowlanego  
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4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie stolarki  drzwiowej
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkni�tych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych  przed opadami atmosferycznymi. 
4.3. Transport stolarki  nale	y wykona� zgodnie z wymogami aktualnej normy.   
�rodki transportu powinny zabezpiecza� załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Przewo	ona stolarka  powinny  by� ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. 
Wyroby ustawione w 
rodkach transportu nale	y ł�czy� w bloki zapewniaj�ce stabilno
� i zwarto
�
ładunku. 

 5. WYKONANIE ROBÓT  

 5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5  
 5.2. Warunki   przyst�pienia do robót  

- Przed przyst�pieniem do monta	u stolarki nale	y sprawdzi� wymiary otworów   
- Przed przyst�pieniem do monta	u stolarki nale	y sprawdzi� jako
� elementów i innych 

materiałów pomocniczych  

5.3  Monta	 stolarki drzwiowej - nale	y przestrzega� zasad podanych w normie PN-B-10085:1975 
Stolarka budowlana – wymagania i badania techniczne

   
5.3.1. sprawdzenie  i przygotowanie o
cie	y do osadzenia o
cie	nic 
5.3.2. zabezpieczenie  elementów budynku mog�cych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki 
5.3.3. ustawienie  i zakotwienie o
cie	y  
5.3.4. wypełnienie  piank� szczeliny mi�dzy o
cie	em i o
cie	nic�
5.3.5. usuni�cie  zabezpiecze� i resztek z monta	u 
5.3.6. osadzenie skrzydeł drzwiowych  

O
cie	nice powinny by� osadzone zgodnie z instrukcj� wbudowania. Do mocowania nie wolno u	ywa�
	adnych materiałów, które mogłyby uszkodzi� wbudowywane wyroby. 
 Na zamontowane wcze
niej o
cie	nice montujemy skrzydło drzwiowe  

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne  zasady kontroli jako
ci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Cz�stotliwo
� oraz zakres bada� stolarki drzwiowej powinien by� zgodny z PN –66/B-10085 
Stolarka budowlana . Wymagania i badania techniczne. 
W szczególno
ci powinna by� oceniana : 

- zgodno
� wymiarów 
- jako
�  materiałów, z których stolarka została wykonana 
- prawidłowo
� wykonania z uwzgl�dnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawno
�  działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania oku�

6.2.2. Warunki bada� stolarki drzwiowej i innych materiałów powinny by� wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchni� stolarki  oblicz si� w m2 zamontowanej stolarki  
7.3 Wielko
ci obmiarowe stolarki  okre
la si� na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl�dnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
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8.2. Odbiór podło	a nale	y przeprowadzi� bezpo
rednio przed przyst�pieniem do robót. 
8.3. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
je	eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze okre
la norma PN-B-10085:1975 Stolarka budowlana – wymagania i 
badania techniczne 
Sprawdzeniu podlega : 

zgodno
� z dokumentacj� techniczn� , 
rodzaj zastosowanych materiałów, 
prawidłowo
� monta	u, 
pion i poziom zamontowanej stolarki 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by� wi�ksze ni	 2 mm na 1 m wysoko
ci 
stolarki jednak nie wi�cej ni	 3 mm na całej długo
ci elementu o
cie	nicy. 
Ró	nice wymiarów przek�tnych nie powinny by� wi�ksze ni	: 

b) 1mm przy długo
ci przek�tnej do 1 m  
c) 2mm przy długo
ci przek�tnej do 2 m  
d) 3 mm przy długo�ci przek�tnej powy�ej 2 m

W sprawdzone i przygotowane o
cie	e, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach nale	y wstawi�
stolark�  na  podkładkach lub listwach. 
Po ustawieniu stolarki  nale	y  sprawdzi� sprawno
� działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Zamocowane  drzwi nale	y uszczelni� pod wzgl�dem termicznym. 
Szczelina pomi�dzy oknem a 
cian� wypełniana jest materiałem uszczelniaj�cym w postaci pianki. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI  

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno
ci  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, b�dzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiaj�cym.

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Normy 
PN-B-10085:1975    Stolarka budowlana – wymagania i badania techniczne  
PN-B10085:1983  Stolarka budowlana- Okna i drzwi  – wymagania i badania 

techniczne 
BN-B-05000:1996   Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-EN 107:2002 (U)    Metody bada� okien – Badania mechaniczne  
PN-EN 410:2001 Szkło w budownictwie- Okre
lenie 
wietlnych i słonecznych 

wła
ciwo
ci oszklenia 
PN-EN 410:2001/Ap1:2003  jw. 
PN-EN 410:2001/Ap2:2003  jw.  
PN-ENISO 717-1:1999 Akustyka – Ocena izolacyjno
ci akustycznej w budynkach i 

izolacyjno
ci akustycznej elementów budowlanych  - 
izolacyjno
� od d�wi�ków powietrznych 

PN-ENISO 717-1:1999/A1:2006 (U)  jw.  
PN-EN 1026:2001  Okna i drzwi – Przepuszczalno
� powietrza – Metody badania. 
PN-EN 1027:2001  Okna i drzwi – Wodoszczelno
� – Metody badana. Metody 

bada� oddziałowywania ognia zewn�trznego na dachy   
PN-ENV 1187:2004/a1:2006 (U)  jw. 
PN-EN 1191 : 2002  Okna i drzwi – Odporno
� na wielokrotne otwieranie i 

zamykanie – Metoda badania. 
PN-ENV 1627:2006 (U)  Okna, drzwi, 	aluzje – Odporno
� na włamanie – Wymagania i 

klasyfikacja. 
PN-ENV 1628:2006(U)  Okna, drzwi, 	aluzje – Odporno
� na włamanie – Metoda 

badania dla okre
lenia odporno
ci na obci�	enia statyczne. 
PN-ENV 1629:2006(U)  Okna, drzwi, 	aluzje – Odporno
� na włamanie – Metoda 

badania dla okre
lenia odporno
ci na obci�	enia dynamiczne. 
PN-ENV 1630:2006(U)  Okna, drzwi, 	aluzje – Odporno
� na włamanie – Metoda 

badania dla okre
lenia odporno
ci na  próby włamania 
r�cznego. 
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PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wła
ciwo
ci u	ytkowe okien, drzwi i 	aluzji – Obliczanie 
współczynnika przenikania ciepła – Cz�
�1 : Postanowienia 
ogólne. 

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wła
ciwo
ci u	ytkowe okien, drzwi i 	aluzji – Obliczanie 
współczynnika przenikania ciepła – Cz�
� 2: Metoda 
komputerowa dla ram. 

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi – Przepuszczalno
� powietrza – klasyfikacja. 
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelno
� – Klasyfikacja. 
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi – Odporno
� na obci�	enie wiatrem – Klasyfikacja  
PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.  
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi – Odporno
� na obci�	enie wiatrem – Metody 

badania. 
PN-EN 12400:2004  Okna i drzwi – Trwało
� mechaniczna – Wymagania i 

klasyfikacja. 
PN-EN 12365-1: 2006 Okucia budowlane – Uszczelki i ta
my uszczelniaj�ce do drzwi, 

okien, 	aluzji i 
cian osłonowych – Cz�
� 1 : Wymagania 
eksploatacyjne i klasyfikacja. 

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i ta
my uszczelniaj�ce do drzwi, 
okien, 	aluzji i 
cian osłonowych – Cz�
� 2 : Metoda badania 
liniowej siły 
ciskaj�cej.   

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i ta
my uszczelniaj�ce do drzwi, 
okien, 	aluzji i 
cian osłonowych – Cz�
� 3 : Metoda badania 
powrotu poodkształceniowego. 

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i ta
my uszczelniaj�ce do drzwi, 
okien, 	aluzji i 
cian osłonowych – Cz�
� 4 : Metoda badania 
powrotu poodkształceniowego po przyspieszonym  

PN-EN ISO 12567-1: 2004  Cieplne wła
ciwo
ci u	ytkowe okien i drzwi – Okre
lenie 
współczynnika przenikania ciepła metoda skrzynki grzejnej – 
Cz�
� 1 : Kompletne okna i drzwi. 

PN-EN ISO 12567-2: 2006  Cieplne wła
ciwo
ci u	ytkowe okien i drzwi – Okre
lenie 
współczynnika przenikania ciepła metoda skrzynki grzejnej – 
Cz�
� 2 : Okna dachowe i inne okna wystaj�ce z płaszczyzny. 

PN-EN 13049:2004  Okna – Uderzenie ciałem mi�kkim i ci�	kim – Metoda badania, 
wymagania dotycz�ce bezpiecze�stwa i klasyfikacja. 

PN-EN 1315:2002  Okna – Klasyfikacja wła
ciwo
ci mechanicznych – Obci�	enia 
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne. 

UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 

obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania jego aktualnej tre�ci. 
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STB  01.21.00. ROBOTY MALARSKIE   

1.  Nazwa zamówienia  

„BUDYNEK �ŁOBKA I PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZB�DN� INFRASTRUKTUR� W 
DREZDENKU” 

1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót malarskich - 
wewn�trznych  

1.2.Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót obj�tych ST. 

Malowanie z gruntowaniem powierzchni farb� odporn� na szorowanie  

1.4. Okre�lenia podstawowe  
Okre
lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z ustaw� Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz�dzeniami wykonawczymi, nomenklatur� Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robót malarskich nale	y rozumie� wszystkie prace  
  budowlane zwi�zane z wykonaniem robót malarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniaj�cy jako
�, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje   

poszczególne operacje robocze – procedura mo	e by� zast�piona przez normy, aprobaty  
techniczne i instrukcje, 

     - ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj� dane opisuj�ce    
       przedmiot i wymagania jako
ciowe robót malarskich 

1.5.Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Przy wykonywaniu robót malarskich  nale	y przestrzega� zasad podanych w normie
PN-B-10280:1969 Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi 
Warunki i badania techniczne przy odbiorze   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
� ich wykonania oraz za ich zgodno
� z dokumentacj�
projektow�, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

2. MATERIAŁY  
2.1 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwaniu i składowaniu podano w ST 00.00.00. „ 
Wymagania ogólne „ pkt.2 
2.2. Farba odporna na szorowanie  

3. SPRZ�T  
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprz�t do robót malarskich   
Wykonawca przyst�puj�cy do robót malarskich, powinien wykaza� si� mo	liwo
ci�     
korzystania z elektronarz�dzi i drobnego sprz�tu budowlanego  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie     
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkni�tych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych  przed opadami atmosferycznymi. 
4.3. Transport materiałów   nale	y wykona� zgodnie z wymogami aktualnej normy.   
�rodki transportu powinny zabezpiecza� załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5
5.2. Warunki przyst�pienia do robót  

Przed przyst�pieniem do wykonywania robót malarskich nale	y wyrówna� i wygładzi� powierzchni�
przeznaczon� do malowania, naprawi� uszkodzenia  
Nast�pnie  nale	y powierzchni� zagruntowa�

5.3.Przy  roboty malarskich nale	y przestrzega� zasad podanych w normie
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozcie�czalnymi farbami       
emulsyjnymi. 

5.4. Przygotowanie podło	a 
- gruntowanie podło	y 
cian 
- zabezpieczenie foli� powierzchni nara	onych na zabrudzenie przy malowaniu 
- malowanie tynków wewn�trznych   
- usuni�cie folii 

Pierwsze malowanie mo	na wykona� po zako�czeniu robót poprzedzaj�cych, a w szczególno
ci:   
całkowitym  zako�czone  roboty instalacyjne  
wykonanie podło	a pod wykładziny podłogowe, 
usuni�ciu z pomieszcze�  z gruzu i odpadów  

Drugie malowanie mo	na wykona� : 
po białym monta	u 
po uło	eniu posadzek  

Roboty malarskie wewn�trz budynków powinny by� wykonywane po wyschni�ciu tynków. 
Przy wykonywaniu robót malarskich wewn�trz budynków nie powinna wyst�powa� zbyt wysoka 
temperatura pow. 30o C oraz przeci�gi. 
Powierzchnie tynków powinny by� odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by�
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. 
Powierzchnie podło	y przewidzianych do malowania powinny by� gładkie, równe, wszelkie wyst�py od 
lica powierzchni nale	y sku�, usun�� lub zeszlifowa�. 
Podło	a powinny by� dostatecznie mocne, nie pyl�ce, nie krusz�ce si�, bez widocznych rys, sp�ka� i 
rozwarstwie�, czyste i suche. 
Wilgotno
� powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by�
nie wi�ksza ni	 4% masy, a farbami olejno-	ywicznymi i syntetycznymi nie wi�ksza ni	 3% masy. 
Malowanie farbami  : 
Farb� mo	na nanosi� za pomoc� p�dzla, wałka malarskiego lub natrysku 
Przygotowa� podło	e przez uzupełnienie ubytków, nast�pnie zmy� cał� powierzchni� wodnym 
roztworem 
rodka dezynfekuj�cego grzyby i ple
nie zgodnie z instrukcj� zamieszczon� na opakowaniu. 
Jeszcze przed całkowitym wyschni�ciem powierzchni� pomalowa� dwukrotnie farb� . 
Do pierwszego malowania farb� rozcie�czy� przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drug� warstw� nanosi�
farb� o lepko
ci handlowej po wyschni�ciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. 
Prace malarskie powinny by� prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest ni	sza ni	 +50C i nie 
wy	sza ni	 +300C. 
Zbyt niska temperatura podło	a mo	e spowodowa� sp�kania powłoki. 
Pomieszczenia po wymalowaniu nale	y wietrzy� 1-2 dni. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jako
ci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Cz�stotliwo
� oraz zakres bada� farb malarskich powinien by� zgodny z PN-B-10280:1969 
Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi Warunki i badania 
techniczne przy odbiorze   
W szczególno
ci powinna by� oceniana : 
-  wła
ciwo
ci  zastosowanych farb  
6.2.2. Warunki bada� materiałów malarskich i innych materiałów powinny by� wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Badania powłok z farb emulsyjnych nale	y przeprowadza� nie wcze
niej ni	 po 7 dniach. 
Powłoki z farb powinny mie� barw� jednolit� zgodn� ze wzorcem, bez 
ladów p�dzla, smug, zacieków, 
uszkodze�, zmarszcze�, p�cherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mie� jednolity połysk a powłoki matowe powinny by� jednolicie matowe lub 
półmatowe. 
Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywa� prób� na wycieranie, zarysowanie, 
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zmywanie, przyczepno
�. 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchni� robót malarskich  oblicz si� w metrach kwadratowych   
7.3 Wielko
ci obmiarowe robót malarskich okre
la si� na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podło	a nale	y przeprowadzi� bezpo
rednio przed przyst�pieniem do robót. 
8.3. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
je	eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze okre
la norma PN-B-10280:1969 Roboty malarskie farbami klejowymi, 
wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi Warunki i badania techniczne przy odbiorze   
Sprawdzeniu podlega : 

a.    zgodno
� z dokumentacj� techniczn� , 
b     rodzaj zastosowanych materiałów, 
c.    wygl�du zewn�trznego : 

równomierno
� rozło	enia farby 
jednolito
� nat�	enia barw i zgodno
ci ze wzorem producenta 
brak prze
witów i dostrzegalnych skupisk lub grudek  

d.    sprawdzenie zgodno
ci barwy powłoki ze wzorcem  
e) sprawdzenie odporno
ci powłok na wycieranie  
f) sprawdzenie odporno
ci na zarysowanie  
g) sprawdzenie odporno
ci na uderzenie 
h) sprawdzenie grubo
ci powłok  
i) sprawdzenie elastyczno
ci powłok  
j) sprawdzenie trwało
ci powłok  
k) sprawdzenie przyczepno
ci powłok 
l) sprawdzenie odporno
ci na zmywanie wod�
m) sprawdzenie odporno
ci na zmywanie wod� z mydłem 
n) sprawdzenie wsi�kliwo
ci powłok z farby podkładowej 
o) sprawdzenie nasi�kliwo
ci powłok  

9. PODSTAWA PŁATNO�CI  
9.1. Ogólne  ustalenia dotycz�ce podstawy płatno
ci  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, b�dzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiaj�cym.

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Normy 
PN-B-10280:1969 Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta	owych - Arkady 1989. Nale	y 
stosowa� przepisy zgodnie z ST „ Wymagania ogólne" 
UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowi�zku 
stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania jego aktualnej tre�ci. 
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STB 01.22.00.ROBOTY KOWALSKO – �LUSARSKIE  

1.  Nazwa zamówienia  

„BUDYNEK �ŁOBKA I PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZB�DN� INFRASTRUKTUR� W 

DREZDENKU” 

1.1.Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej ST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót kowalsko - 
lusarskich  

1.2.Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót obj�tych ST. 

osadzenie elementów kowalsko 
lusarskich (bram, drzwi balustrad daszków, ogrodzenia itp.) 

1.4. Okre�lenia podstawowe  

Okre
lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z ustaw� Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz�dzeniami wykonawczymi, nomenklatur� Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robót 
lusarsko kowalskich nale	y rozumie�
wszystkie prace budowlane zwi�zane z wykonaniem monta	u robót 
lusarsko kowalskich 
zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniaj�cy jako
�, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura mo	e by� zast�piona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj� dane 
opisuj�ce przedmiot i wymagania jako
ciowe montowanych elementów 
lusarsko 
kowalskich  

1.5.Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
  
Przy wykonywaniu monta	u elementów 
lusarsko-kowalskich  nale	y przestrzega� zasad podanych w 
normie. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
� ich wykonania oraz za ich zgodno
� z 
dokumentacj� projektow�, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

2. MATERIAŁY  
2.1 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwaniu i składowaniu podano w ST 00.00.00. „ 
Wymagania ogólne „ pkt.2  
2.2 elementy kowalsko 
lusarskie (
wietliki, klapy dymowe,bram, drzwi balustrad daszków itp.) 

3. SPRZ�T  
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprz�t do monta	u elementów kowalsko 
lusarskich    

Wykonawca przyst�puj�cy do monta	u elementów kowalsko 
lusarskich, powinien wykaza� si�
mo	liwo
ci�  korzystania z elektronarz�dzi i drobnego sprz�tu budowlanego  

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie elementów kowalsko 
lusarskich  
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Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkni�tych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych   przed opadami atmosferycznymi. 
4.3. Transport elementów kowalsko 
lusarskich nale	y wykona� zgodnie z wymogami aktualnej normy.   
�rodki transportu powinny zabezpiecza� załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
W czasie transportu konstrukcja powinna by� zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem 
powłok malarskich  
Zabronione jest przeci�ganie niezabezpieczonych elementów po podło	u. 
Konstrukcj� nale	y układa� w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek. Pierwszy element 
powinien le	e� na podkładach na wyrównanym podło	u w odl. min. 30 cm od gruntu. 

 5. WYKONANIE ROBÓT  
 5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5  
 5.2. Warunki   przyst�pienia do robót  

- Przed przyst�pieniem do monta	u 
lusarki nale	y sprawdzi�  
a. rodzaje i wymiary przekrojów składanych elementów  
b. wymiary gotowego wyrobu  
c. prawidłowo
� wykonanych poł�cze�
d. rozstaw otworów na nitach i 
rubach oraz 
rednice otworów, sprawno
� działania 

cz�
ci ruchomych, 
e. wielko
� luzów mi�dzy ruchomymi elementami składowymi  
f. dopuszczalne odchyłki w wymiarach, k�tach i płaszczyznach,   
g. powłoki  malarskie   

5.3  Monta	 elementów kowalsko 
lusarskich  - nale	y przestrzega� zasad podanych w normie
BN-65/8841-11 Roboty 
lusarskie budowlane Wymagania i badania techniczne przy odbiorze  

- sprawdzenie miejsc mocowania elementów  
- sprawdzenie wymiarów na budowie 
- prefabrykacja i wykonanie próbnego monta	u elementów w wytwórni 
- zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy monta	u 
- wykonanie monta	u na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia 
- wykonanie otworów kotwi�cych 
- monta	 i kotwienie elementów kowalsko 
lusarskich 
- naprawy drobnych uszkodze� powłoki 
- usuni�cie zabezpiecze� i resztek z monta	owych 

Konstrukcj� elementów kowalsko 
lusarskich nale	y wykona� w wyspecjalizowanej wytwórni 
dysponuj�cej wykwalifikowanymi  pracownikami i odpowiednim oprzyrz�dowaniem. 
Przy pracach spawalniczych pracownicy musz� posiada� wymagane przepisami uprawnienia. 
Konstrukcja 
lusarsko-kowalskie powinna by� zabezpieczona w wytwórni powłok� antykorozyjn� i 
pomalowane.  
Konstrukcja 
lusarsko-kowalskie przed wysyłk� z wytwórni powinna by� próbnie zmontowana i 
odebrana w obecno
ci wykonawcy monta	u. 
W przypadku powa	niejszych uszkodze� elementy konstrukcji nale	y naprawi� w wytwórni. 
Monta	 konstrukcji nale	y przeprowadza� w sposób zapewniaj�cy stateczno
� poszczególnych 
elementów i cało
ci w ka	dej fazie. 
Przy monta	u nale	y zwróci� uwag� na kolejno
� monta	u zapewniaj�c� nie uszkadzanie elementów 
składowych. 
Wszystkie roboty monta	owe powinny by� przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracowników. 
Słupy balustrady nale	y zamocowa� do podło	a w sposób trwały zapewniaj�cy przeniesienie obci�	e�
wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie mo	e by� wykonane w wierzchniej warstwie 
konstrukcji stropu mog�cej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. 
�ruby kotwi�ce nie mog� by� widoczne na zewn�trz elementu i nie mog� by� dost�pne do odkr�cenia 
dla osób postronnych. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jako
ci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Cz�stotliwo
� oraz zakres bada� robót kowalsko 
lusarskich powinien by� zgodny z norm�
W szczególno
ci powinna by� oceniana : 
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- zgodno
� wymiarów 
-jako
� materiałów, z których zostały wykonane 
-prawidłowo
� wykonania z uwzgl�dnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
-prawidłowo
� i trwało
� zakotwienia 
- prawidłowo
� działania elementów ruchomych i urz�dze� zamykaj�cych  
-jako�� powłok malarskich 

6.2.2. Warunki bada� elementów 
lusarsko kowalskich  i innych materiałów powinny by� wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Elementy kowalsko - 
lusarskie  oblicz si� w metrach bie	�cych balustrad, pochwytów i balustrad 
balkonowych  itp. 
7.3 Wielko
ci obmiarowe elementów kowalsko 
lusarkich  okre
la si� na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podło	a nale	y przeprowadzi� bezpo
rednio przed przyst�pieniem do robót. 
8.3. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
je	eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze okre
la norma BN-65/8841-11 Roboty 
lusarskie budowlane Wymagania 
i badania techniczne przy odbiorze.  
Sprawdzeniu podlega : 

a. zgodno
� z dokumentacj� techniczn� , 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. prawidłowo
� monta	u, 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI  
9.1. Ogólne  ustalenia dotycz�ce podstawy płatno
ci  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, b�dzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiaj�cym.

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Normy
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta	owych - Arkady 1989 r. Nale	y 
stosowa� przepisy zgodnie z ST „ Wymagania ogólne". 

UWAGA :  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania jego 
aktualnej tre�ci. 
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STB 01.23.00. OCIEPLENIE �CIAN  BUDYNKU METOD� LEKK� MOKR�  

1.  Nazwa zamówienia  

„BUDYNEK �ŁOBKA I PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZB�DN� INFRASTRUKTUR� W 
DREZDENKU” 

1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
ocieple� wykonanych metod� lekk� mokr�

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3  Zakres robót obj�tych ST  

   -     izolacja termiczna 
cian fundamentowych ze styroduru  
-     izolacji termicznej 
cian płytami styropianowymi   
-     izolacja termiczna 
cian z wełny mineralnej gr. 20 cm  
-     tynk mineralnego 
-     tynk 	ywiczny 

1.4 Okre�lenia podstawowe  

Okre
lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z ustaw� Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz�dzeniami wykonawczymi, nomenklatur� Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu ocieplenia nale	y rozumie� wszystkie prace budowlane  
zwi�zane z wykonaniem ocieplenia budynku metod� lekk� mokr� zgodnie z ustaleniami 
projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniaj�cy jako
�, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje  

poszczególne operacje robocze – procedura mo	e by� zast�piona przez normy, aprobaty     
techniczne i instrukcje,  

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj� dane opisuj�ce  
  przedmiot i wymagania jako
ciowe wykonanych ocieple�.  

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót  

Przy wykonaniu ocieple� nale	y przestrzega� zasad podanych w normie  PN-B-02020:1991 Ochrona 
cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
� ich wykonania oraz za ich zgodno
� z dokumentacj�
projektow�, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

2. MATERIAŁY  

2.1.  Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne „ pkt.2  
2.2  Zaprawa klej�ca, sucha mieszanka mineralna z dodatkiem 	ywic .Przeznaczona do przyklejania 
płyt styropianowych   
2.2.1  Zaprawa klej�ca, sucha mieszanka mineralna z dodatkiem 	ywic .Przeznaczona do przyklejania 
płyt z wełnby mineralnej  
2.3 Płyty styropianowe EPS 150-038 i EPS 70-040 
2.3.1 Płyty ze styroduru  
2,3.2 Płyty z wełny mineralnej  
2.4 Tkanina szklana 
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Zaimpregnowana fabrycznie 
rodkiem uodparniaj�cym na działanie alkalidów. Tkanina szklana o 
wymiarach oczek 3x5 mm i splocie uniemo	liwiaj�cym przesuwanie włókien 
2.5 Podkład tynkarski  
Gotowy 
rodek gruntuj�cy , odporny na działanie czynników atmosferycznych przeznaczony pod tynki 
mineralne 
2.6 Tynk mineralny   
Sucha mieszanka tynkarska mineralna z dodatkiem polimerów , do wykonania szlachetnych tynków 
zacieranych białych 
2.7 Tynk 	ywiczny  
2.8 �rodek gruntuj�cy  
�rodek gruntuj�cy pod farby silikonowe produkowany na bazie emulsji silikonowej 
2.9  ł�czniki mechaniczne do płyt z styropianowych   
2.10 elementy uzupełniaj�ce : listwy naro	ne, listwy startowe, listwy dylatacyjne. 
2.11 Materiały uszczelniaj�ce 
Jednoskładnikowa pianka poliuretanowa niskorozpr�	na do uszczelniania niedokładnie zamontowanych 
płyt ociepleniowych 
2.12. Farba silikatow�
Ka	da partia materiału powinna by� dostarczana na budow� z atestem wydanym przez uprawnion�
jednostk�.  

Wykonawca powinien obejrze� cał� parti� dostarczonego materiału i w razie negatywnych spostrze	e�
powinien zleci� badanie losowo pobranych próbek.  

3 SPRZ�T  

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprz�t do wykonywania ocieplenia    
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania ocieplenia, powinien wykaza� si� mo	liwo
ci� korzystania z 
elektronarz�dzi i drobnego sprz�tu budowlanego  

4.TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów  
Materiały termoizolacyjne powinny by� składowane starannie na suchym podkładzie, w 
pomieszczeniach  krytych i zamkni�tych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te nale	y 
układa� na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywa� szczelnie brezentem lub foli�. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkni�tych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
4.3. Transport materiałów izolacyjnych  nale	y wykona� zgodnie z wymogami aktualnej normy.   
�rodki transportu powinny zabezpiecza� załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

5.WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przyst�pienia do robót  

Przed przyst�pieniem do wykonywania izolacji  powinny by� zako�czone wszystkie roboty stanu 
surowego  
Przed rozpocz�ciem prac nale	y przygotowa� podło	e  

1. poprzez impregnacj� grzybobójcz�  
2. poprzez gruntowanie preparatami wzmacniaj�cymi x 2 

          3.   sprawdzi� przyczepno
� zaprawy klej�cej do podło	a  
Wykonywaniu ocieple� - nale	y przestrzega� zasad podanych w normie PN-B-02020:1991 Ochrona 
cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
. 
5.3.1 Przygotowanie podło	a : 
podło	e powinno sprawdzone i przygotowane poprzez :  

-             impregnacj� grzybobójcz�  
-             gruntowanie preparatami wzmacniaj�cymi x 2 
-             sprawdzi� przyczepno
� zaprawy klej�cej do podło	a  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

BUDYNEK �ŁOBKA I PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZB�DN� INFRASTRUKTUR� W DREZDENKU 

125

5.3.2. Wykonanie ocieplenie metod� lekk� mokra   
   

OCIEPLENIE BUDYNKU 
System Ocieple� metod� "lekk� mokr�". W skład systemu wchodz�: warstwa masy klej�cej – 
zapewniaj�ca wraz z ł�cznikami mechanicznymi stateczno
� konstrukcyjn� systemu, płyty izolacyjne, 
warstwa masy klej�cej zbrojona tkanin� szklan� , tynk mineralny  barwiony oraz tynk 	ywiczny barwiony  

Przyj�te grubo
ci płyt izolacyjnych : 
- Płyty ze styropianu  grubo
ci 10, 5 i 2    cm 
- Płyty ze styroduru gr 20 cm  
- Płyty z wełny mineralnej gr 20 cm  
RODZAJ TYNKÓW I KOLORYSTYKA ELEWACJI 

• tynk mineralny o fakturze “baranek”  
• tynk 	ywiczny  

OCIEPLENIA  
PRZYGOTOWANIE ELEWACJI I PODŁO�A 
� Podło	e musi by� stabilne, wolne od kurzu, pyłu oleju, wyra�nie łuszcz�cych si� powłok malarskich 
czy te	 wypraw 
� Przy nierówno
ciach podło	a wi�kszych ni	 +- 1 cm podło	e wyrówna� zapraw�  
� Powierzchni� 
ciany otynkowa� , oczy
ci� np. szczotkami drucianymi , a nast�pnie zmy� wod� z 
hydrantu 
� Podło	a silnie nasi�kliwe zagruntowa� wnikaj�cym w nie preparatem podkładowym 
� Obróbki blacharskie uniemo	liwiaj�ce wła
ciwe ocieplenie - zdemontowa�
PRZYKLEJANIE PŁYT   
� Mas� klej�c� przygotowa� zgodnie z instrukcj� na opakowaniu 
� Przy klejeniu płyt do podło	y równych i gładkich mo	na stosowa� metod� płaszczyznow� nakładaniu 
kleju na płytk� ze styropianu. Na płyt� nanie
� odpowiedni� ilo
� masy klej�cej i przy pomocy kielni 
z�batej równomiernie rozprowadzi� na powierzchni 
� Przy podło	ach nierównych, mas� klej�c� nakłada� metod� pasmowo – punktow�. W odległo
ci ok. 3 
cm od kraw�dzi płyty mas� układa� pasmami o szeroko
ci 3 cm, na pozostałej powierzchni płyty 
standardowej o wymiarach 50 x 100 cm układa� od 6 do 8 placków masy o 
rednicy 12 cm 
� po nało	eniu zaprawy klej�cej , płyt� bezzwłocznie przyło	y� do 
ciany w przewidzianym dla niej 
miejscu i docisn��, a	 do uzyskania równej płaszczyzny z s�siednimi płytami. 
� Płyty przykleja� mijankowo, szczelnie dosuwaj�c do poprzednio przyklejonych 
� Płyty do podło	a musz� by� przyklejone co najmniej 40% swej powierzchni 
� W naro	ach 
cian płyty przykleja� przemiennie , aby si� zaz�biały 
� W miejscach dylatacji konstrukcyjnych płyty układa� tak , aby pozostawi� odpowiedniej szeroko
ci 
szczeliny 
� W miejscu otworów wentylacyjnych stropodachu , w płytach styropianowych wyci�� odpowiednie 
otwory, dostosowane do sposobu pó�niejszego zabezpieczenia 
� W razie potrzeby , na płytach zaznaczy� przebieg przewodów, które mogłyby zosta� uszkodzone przy 
mechanicznym mocowaniu systemu 
WYRÓWNANIE POWIERZCHNI PŁYT 
� Nie wcze
niej ni	 po 3 dniach od przyklejenia płyt styropianowych ewentualne nierówno
ci uło	enia 
płyt wyrówna� , a szpary mi�dzy płytami szersze ni	 2 mm wypełni� paskami ze styropianu  lub 
specjaln� piank� poliuretanow�
� Powierzchni� płyt styropianowych wyrówna� przez przetarcie papierem 
ciernym 
� nało	onym na pac� tynkarsk�. Płyty dokładnie oczy
ci� z powstałego pyłu. 
MOCOWANIE MECHANICZNE PŁYT    
� Mocowanie płyt wykona� nie wcze
niej ni	 po 3 dniach od przyklejenia płyt ze styropianu    
� W zale	no
ci od potrzeb, stosowa� ł�czniki rozpr�	ne z wbijanym lub wkr�canym trzpieniem. 
�rednica talerzyka dociskowego 6 cm 
� Długo
� ł�cznika zale	na od grubo
ci płyt styropianowych, i wymaganej gł�boko
ci osadzenia w 

cianie min. 6 cm 
� Zastosowa� od 6 do 8 ł�czników 
� Odst�p ł�czników od kraw�dzi 
ciany przyj�� 10 cm 
� Ł�czniki montowa� w otworach wierconych o odpowiedniej gł�boko
ci, nieco wi�kszej od gł�boko
ci 
osadzenia. Otwory w cegle i gazobetonie wykonywa� bez u	ycia udaru. Otwór oczy
ci� z urobku. 
� Główki ł�czników dokładnie zlicowa� z płaszczyzn� styropianu. W tym celu 
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wykona� w płytach szerokim wiertłem zbieraj�cym odpowiednie gniazda ok. 4 mm gł�boko
ci 
� Główki ł�czników mechanicznych umieszczone w odpowiednio płytkich gniazdach zaszpachlowa�
mas� klej�c�
WZMOCNIENIE NARO�Y 
� Do zabezpieczenia naro	y wypukłych zastosowa� profile naro	ne 

WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ 
� 3 dni po przyklejeniu styropianu  wykona� warstw� zbrojon�
� S�siednie pasy tkaniny układa� na zakładk� min. 10 cm 
NAŁO�ENIE PODKŁADU TYNKARSKIEGO 
� W normalnych warunkach pogodowych po 2 dniach na such� warstw� zbrojon� nanie
� warstw�
podkładu tynkarskiego  
WYKONANIE TYNKU ZEWN�TRZNEGO 
� Po wyschni�ciu podkładu tynkarskiego tj. 2 -3 dni przyst�pi� do nakładania tynku mineralnego  
� Przygotowany tynk nakłada� warstw� o grubo
ci wynikaj�cej z uziarnienia ( 1.5 mm) przy pomocy 
pacy ze stali nierdzewnej 
� Po dokładnym 
ci�gni�ciu nadmiaru tynku jego powierzchni� zaciera� pionowo przy pomocy pacy z 
tworzywa sztucznego, nale	y zwraca� uwag� na zachowanie stałego k�ta zacierania 
Cało
� robót ociepleniowych wykona� wg wytycznych zawartych w 
wiadectwach i instrukcjach oraz 
pod nadzorem osoby uprawnionej.  

8. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne  zasady kontroli jako
ci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 oraz 
instrukcji producenta 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Cz�stotliwo
� oraz zakres bada� materiałów izolacji termicznej powinien by� zgodny z PN-B-
02020:1991 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
W szczególno
ci powinna by� oceniana : 

zawilgocenie materiału izolacyjnego 
wła
ciwo
ci termiczne materiałów  

6.2.2. Warunki bada� materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny by� wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania.  
Powierzchni� izolacji oblicz si� w metrach kwadratowych wykonanego docieplenia   
7.3 Wielko
ci obmiarowe izolacji okre
la si� na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl�dnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podło	a nale	y przeprowadzi� bezpo
rednio przed przyst�pieniem do robót .  
8.3. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
je	eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze okre
la norma PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i 
obliczenia. 

Sprawdzeniu podlega : 
a. zgodno
� z dokumentacj� techniczn� , 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podło	a, 
d. prawidłowo
� wykonania docieplenia, 

sprawdzenie czy grubo
� warstwy ocieplaj�cej jest wystarczaj�ca do uzyskania wymaganej  warto
ci 
współczynnika K 
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-     sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu 
sprawdzenie ci�gło
ci warstwy izolacyjnej, prawidłowo
ci uło	enia i przylegania do podło	a 
sprawdzenie czy styropian nie styka si� z materiałami zawieraj�cymi w swym składzie rozpuszczalniki 
lub  substancje oleiste. 

  
9. PODSTAWA PŁATNO�CI  
9.1. Ogólne  ustalenia dotycz�ce podstawy płatno
ci  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, b�dzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiaj�cym.

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Normy 

PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-B-23100: 1975 Wełna mineralna – Wymagania i badania techniczne   
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -monta	owych . Arkady 1989 Nale	y 
stosowa� przepisy zgodnie ST „ Wymagania ogólne" 

UWAGA :  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania jego 
aktualnej tre�ci. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

BUDYNEK �ŁOBKA I PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZB�DN� INFRASTRUKTUR� W DREZDENKU 

128

STB 01.24.00.�CIANKI SYSTEMOWE    

1.  Nazwa zamówienia  

„BUDYNEK �ŁOBKA I PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZB�DN� INFRASTRUKTUR� W 

DREZDENKU” 

1.1.Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej ST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru  
cianek systemowych.  

1.2.Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót obj�tych ST. 

- monta	  
cianek systemowych z drzwiami  

2.4. Okre�lenia podstawowe  

Okre
lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z ustaw� Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz�dzeniami wykonawczymi, nomenklatur� Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu monta	u 
cianek systemowych nale	y rozumie�
wszystkie prace budowlane zwi�zane z wykonaniem monta	u 
cianek systemowych 
zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniaj�cy jako
�, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura mo	e by� zast�piona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj� dane 
opisuj�ce przedmiot i wymagania jako
ciowe montowanych 
cianki systemowej. 

1.5.Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
  
Przy wykonywaniu monta	u 
cianki systemowej nale	y przestrzega� zasad podanych przez 
producenta.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
� ich wykonania oraz za ich zgodno
� z dokumentacj�
projektow�, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

3. MATERIAŁY  

2.1 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwaniu i składowaniu podano w ST 00.00.00. „ 
Wymagania ogólne „ pkt.2  

2.2. 
cianki systemowe z drzwiami oddzielaj�ca kabiny ust�powe w w�złach sanitarnych z laminatu 
homogenicznego gr. 10 mm w systemie dysponuj�cym pełnym zestawem akcesoriów  

3. SPRZ�T  
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 

3.2. Sprz�t do monta	u 
cinek systemowych 

Wykonawca przyst�puj�cy do monta	u 
cianek systemowych , powinien wykaza� si� mo	liwo
ci�     
korzystania z elektronarz�dzi i drobnego sprz�tu budowlanego  
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4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkni�tych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych  przed opadami atmosferycznymi. 
4.3. Transport 
cianki  nale	y wykona� zgodnie z wymogami aktualnej normy.   
�rodki transportu powinny zabezpiecza� załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Przewo	ona stolarka  powinny  by� ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. 
Wyroby ustawione w 
rodkach transportu nale	y ł�czy� w bloki zapewniaj�ce stabilno
� i zwarto
�
ładunku. 

 5. WYKONANIE ROBÓT  

 5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5  
 5.2. Warunki   przyst�pienia do robót  

- Przed przyst�pieniem do monta	u 
cianki  nale	y sprawdzi� wymiary    
- Przed przyst�pieniem do monta	u 
cianki  nale	y sprawdzi� jako
� elementów i innych 

materiałów pomocniczych  

5.3  Monta	 
cianki  - nale	y przestrzega� zasad podanych przez producenta 
  

sprawdzenie  poprawno
ci wykonania 
cian i posadzki  
rozmierzenie układu 
cianek  
nawiercenie otworów pod 
ruby mocuj�ce  
Osadzenie profili 
ciennych U i przykr�cenie kołkami rozporowymi  
zamontowanie kabin zgodnie z instrukcj� monta	u  
sprawdzenie poprawno
ci funkcjonowania cz�
ci ruchomych   
usuni�cie  zabezpiecze� i resztek z monta	u 

Ka	da ze 
cianek działowych kabin posiada numer porz�dkowy okre
laj�cy kolejno
� ł�czenia. 
Monta	 nale	y rozpocz�� od zamontowania profili 
ciennych U z nawierconymi otworami do 
ciany na 
odpowiedniej wysoko
ci od posadzki. Monta	 odbywa si� za pomoc� kołków rozporowych doł�czonych 
do zestawu. 
Kołki i ł�czniki musz� by� nierdzewne. 
Monta	 profili 
ciennych U nale	y wykona� po zako�czeniu wszystkich prac instalacyjnych i 
wyko�czeniowych. Nale	y dostosowa� kołki mocuj�ce do rodzaju 
ciany. 
Do zamontowanego profilu 
ciennego wsun�� płyt� 
cianki działowej podstawiaj�c j� na podno
niku. 
Nale	y zwróci� uwag� aby  płyta wystawała nad profil 
cienny na wysoko
� profilu górnego. Profil górny 
nie posiada nawierconych otworów. 
Płyt� i panele frontowe mocowa� w profilach 
ciennych przy pomocy wkr�tów 4x20mm z łbem 
półokr�głym. 
Przy odmierzaniu odległo
ci frontu od 
ciany nale	y wzi�� pod uwag� odcinek o długo
ci ok.2 x 5mm  
zwi�zany  z łbami wkr�tów mocuj�cych profile 
cienne do 
ciany i panelu frontowego. 
Zamocowa� profile drzwiowe do paneli frontowych za pomoc� wkr�tów 3,5 x 30 mm z płaskim łbem. 
Pami�ta� o opuszczeniu profili drzwiowych aby  mo	na było nało	y� profil górny.  
Z monta	em panelu frontowego do 
ciany post�powa� jak z monta	em płyty 
ciany działowej. 
Przy monta	u nale	y zwróci� uwag� na rodzaj profilu drzwiowego /zawiasowy, zamkowy/.
Do profili drzwiowych wkr�ci� 
ruby nó	ek. Od wewn�trznej strony panelu zamontowa� profil 
cienny 
wkr�tami 4x20 mm z łbem półokr�głym. Dolne kraw�dzie paneli frontowych i profili 
ciennych powinny 
by� na jednym poziomie. Tak zamontowany panel frontowy przyło	y� do płyty 
ciany działowej. 
Wymierzy� rozstaw drzwi wkładaj�c u dołu pomi�dzy profile drzwiowe profil maskuj�cy. 
Zaznaczy� miejsca na otwory nó	ek w posadzce.  
Po wywierceniu otworów w posadzce wsun�� ponownie zamontowany panel frontowy reguluj�c 

rubami nó	ek poziom płyty 
ciany działowej z profilem 
ciennym na panelu frontowym i przykr�ci�
wkr�tami 4x20 mm z łbem półokr�głym. 
Po zamontowaniu paneli frontowych nało	y� u góry profil górny z 	łobkami umo	liwiaj�cymi wło	enie 
profili maskuj�cych, przykr�caj�c od góry do paneli frontowych wkr�tami 4x40 mm z łbem półokr�głym. 
Ustawi� drzwi zawiasami do odpowiedniego profilu zawiasowego i przykr�ci� wkr�tami 3,5x30 mm z 
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płaskim łbem. 
Zało	y� zamek, zamontowa� 3 szt.gum na profil zamkni�ciowy celem amortyzacji drzwi przy 
zamykaniu.  
Zamocowa� klamki, sprawdzi� i wyregulowa� drzwi w celu ich swobodnego otwierania.  
Zało	y� profile górne na płyty 
cianek działowych kład�c je na silikonie. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne  zasady kontroli jako
ci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Cz�stotliwo
� oraz zakres bada� 
cianek  powinien by� zgodny z wytycznymi 
W szczególno
ci powinna by� oceniana : 

- zgodno
� wymiarów 
- jako
�  materiałów, z których 
cianka  została wykonana 
- prawidłowo
� wykonania z uwzgl�dnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawno
�  działania  elementów ruchomych oraz funkcjonowania oku�

6.2.2. Warunki bada� 
cianki  i innych materiałów powinny by� wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchni� 
cianki  oblicz si� w m2   
7.3 Wielko
ci obmiarowe 
cianki okre
la si� na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl�dnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8
8.2. Odbiór podło	a nale	y przeprowadzi� bezpo
rednio przed przyst�pieniem do robót. 
8.3. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
je	eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 

Sprawdzeniu podlega : 
a. zgodno
� z dokumentacj� techniczn� , 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. prawidłowo
� monta	u, 
d. pion i poziom zamontowanej 
cianki  

9. PODSTAWA PŁATNO�CI  

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno
ci  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, b�dzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiaj�cym. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Normy 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta	owych – Arkady 1989 r 
UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania jego 
aktualnej tre�ci. 
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STB 01.25.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTA�OWE  

1.  Nazwa zamówienia  

„BUDYNEK �ŁOBKA I PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZB�DN� INFRASTRUKTUR� W 
DREZDENKU” 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych i demonta	owych  

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

1.3 Zakres robót obj�tych ST  

- Roboty rozbiórkowe  
- Roboty demonta	owe  

1.4 Okre�lenia podstawowe  
Okre
lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z ustaw� Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz�dzeniami wykonawczymi, nomenklatur� Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i demonta	owe nale	y 
rozumie� wszystkie prace budowlane zwi�zane z wykonaniem robót rozbiórkowych i 
demonta	owych  zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniaj�cy jako
�, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura mo	e by� zast�piona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,ustalenia projektowe – ustalenia podane w 
dokumentacji technicznej zawieraj� dane opisuj�ce przedmiot i wymagania jako
ciowe 
wykonanych robót rozbiórkowych i demonta	owych.  

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i demonta	owych nale	y przestrzega� zasad podanych w 
normie i w planie bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia, oraz zachowa� warunki bezpiecze�stwa pracy 
robotników oraz osób postronnych mog�cych si� znale�� w pobli	u miejsca (strefy ) rozbiórki lub 
wyburzenia, zgodnie z ustaleniami rozporz�dzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972 r. w 
sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – monta	owych i 
rozbiórkowych /Dz.U. nr. 13 z dnia 10.kwietnia 1972 r. poz. 93/, przewiduje wykonanie robót zgodnie z 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – monta	owych cz�
� I – Roboty 
ogólnobudowlane MBiPMB  i ITB, Warszawa 1977, wyd. II oraz w dostosowaniu do warunków 
techniczno – organizacyjnych podanych w Katalogach Norm Prawa dla tego rodzaju robót  

Roboty, materiały i urz�dzenia do wykonywania w/w robót winny odpowiada� integralnie wymogom 
okre
lonym w ni	ej wymienionych polskich i bran	owych normach 
  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
� i bezpiecze�stwo ich wykonania oraz za ich zgodno
�
z dokumentacj� projektow�, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

2. MATERIAŁY  
5  
2.1 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST  
00.00.00„Wymagania ogólne „ pkt.2  

3. SPRZ�T  

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprz�t do wykonania robót rozbiórkowych wg opracowanej przez Wykonawc� organizacji robót    

Sprz�t ma spełnia� wymogi BHP. osoby go obsługuj�ce powinny by� odpowiednio przeszkolone.
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4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 

4.2 Transport  
Zastosowane materiały mog� by� przewo	one 
rodkami transportu przydatnymi dla danego 
asortymentu pod wzgl�dem mo	liwo
ci uło	enia i umocowania ładunku oraz bezpiecze�stwa 
transportu.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5
5.2. Warunki przyst�pienia do robót  

- Przed rozpocz�ciem robót rozbiórkowych i demonta	owych nale	y : 
d. opracowa� projekt organizacji robót  
e. plan bezpiecze�stwa i  ochrony zdrowia   

5.3. Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i demonta	owych  nale	y przestrzega� zasad podanych w 
normie w planie bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia, oraz zachowa� warunki bezpiecze�stwa pracy 
robotników oraz osób postronnych mog�cych si� znale�� w pobli	u miejsca (strefy ) rozbiórki lub 
wyburzenia, zgodnie z ustaleniami rozporz�dzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972 r. w 
sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – monta	owych i 
rozbiórkowych /Dz.U. nr. 13 z dnia 10.kwietnia 1972 r. poz. 93/, przewiduje wykonanie robót zgodnie z 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – monta	owych cz�
� I – Roboty 
ogólnobudowlane MBiPMB  i ITB, Warszawa 1977, wyd. II oraz w dostosowaniu do warunków 
techniczno – organizacyjnych podanych w Katalogach Norm Prawa dla tego rodzaju robót  
  
Rozbiórki nale	y wykona� zgodnie z przyj�t� technologi� i wywozem elementów z rozbiórki w miejsce 
wskazane staraniem Wykonawcy i na jego koszt.  

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne  zasady kontroli jako�ci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  

6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
Wszystkie roboty rozbiórkowe i demonta	owe  powinno by� poddane kontroli przed rozpocz�ciem jak i 
w trakcie ich wykonywania  
6.3. Warunki bada�  powinny by� wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez  Inspektora 
nadzoru.    

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Obmiar robót nale	y wykonywa� w m2 rozbiórek dachu, w mb rozbiórki rynien i rur spustowych, w m2 
rozbiórki opierze�, w m3 rozbiórek elementów wykonanych z cegły, m2 rozbiórki podsypki izolacyjnej , 
w m3 rozbiórki elementów 	elbetowych w m2 demonta	u stolarki okiennej i drzwiowej m3 wykucia 
otworów, kpl demonta	u klatek schodowych w m2 skucia tynków, m3 rozbiórki posadzki. 

7.3 Wielko
ci obmiarowe robót rozbiórkowych i demonta	owych okre
la si� na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze 

  
8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8  
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8.3. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
je	eli  wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze okre
la norma plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia  

Sprawdzeniu podlega : 
e. zgodno
� z dokumentacj� techniczn� , 
f. badanie prawidłowo
ci i dokładno
ci wykonania robót rozbiórkowych  

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne  ustalenia dotycz�ce podstawy płatno
ci  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 

9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, b�dzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiaj�cym. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE
10.1. Normy
Rozporz�dzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz�cej 
bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 120, poz. 
1126) 
Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U z 2000 r. Nr 106, 
poz. 1126, z pó�n. zm.)  

  
UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania jego aktualnej tre�ci. 
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STB 01.03.00     DOSTAWA I MONTA� WYPOSA�ENIA 

1.  Nazwa zamówienia 

„BUDYNEK �ŁOBKA I PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZB�DN� INFRASTRUKTUR� W 
DREZDENKU” 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
dostawy i monta	u wyposa	enia  

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

1.3 Zakres robót obj�tych ST  

- zakup i monta	 wyposa	enia 

1.4 Okre�lenia podstawowe  
Okre
lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z ustaw� Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz�dzeniami wykonawczymi, nomenklatur� Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu monta	u elementów wyposa	enia  nale	y rozumie�
wszystkie prace budowlane zwi�zane z wykonaniem monta	u elementów wyposa	enia  i 
mebli  zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniaj�cy jako
�, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura mo	e by� zast�piona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj� dane 
opisuj�ce przedmiot i wymagania jako
ciowe wykonanego monta	u elementów 
wyposa	enia  

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
Przy wykonywaniu robót monta	owych elementów wyposa	enia i mebli   nale	y przestrzega� zasad 
podanych w instrukcjach producentów wyposa	enia. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
� ich wykonania oraz za ich zgodno
� z dokumentacj�
projektow�, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

2. MATERIAŁY  

2.1 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano 
w ST 00.00.00„Wymagania ogólne „ pkt.2  
2.2 Zestaw sprawno
ciowy du	y wg opisu w projekcie  
2.3 Hu
tawka podwójna wg opisu w projekcie 
2.4 Hu
tawka wa	ka wg opisu w projekcie 
2.5 Bujak  wg opisu w projekcie 
2.6 Stolik typu ogrodowego wg opisu w projekcie 
2.7 �lizg wolnostoj�cy pojedy�czy wg opisu w projekcie  
2.8 Tablice ox wg opisu w projekcie 
2.9 wagonik wg opisu w projekcie 
2.10 lokomotywa wg opisu w projekcie  
2.11 wyposa	enie kuchni wg opisu w projekcie  
2.12 przewijaki  
  

Wybór elementów wyposa	enia nale	y ka	dorazowo konsultowa� z projektantem poprzez 
przedstawienie min. 3 zestawów kompletnego wyposa	enia 
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3. SPRZ�T  

3.3. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.4. Sprz�t do monta	u elementów wyposa	enia  
   
Wykonawca przyst�puj�c do wykonania monta	u wyposa	enia, powinien wykaza� si� mo	liwo
ci�, 
korzystania z elektronarz�dzi i drobnego sprz�tu budowlanego  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie  
Wszystkie elementy wyposa	enia powinny by� fabrycznie zapakowane i tak dostarczone na miejsce 
wbudowania. 
  

4.3. Transport 

 4.3.4. Transport elementów wyposa	enia  powinien odbywa� si� zgodnie z instrukcj� producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przyst�pienia do robót  

Przed przyst�pieniem do monta	u elementów wyposa	enia 
powinny by� zako�czone wszystkie  roboty budowlane 

5.3.Przy wykonywaniu monta	u elementów wyposa	enia  nale	y przestrzega� instrukcji producenta.  

Monta	 elementów meblowych – zgodnie z instrukcj� producenta 

Monta	 pozostałych elementów wyposa	enia – zgodnie z instrukcj� producenta. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne  zasady kontroli jako
ci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  

6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1. Cz�stotliwo
� oraz zakres bada� monta	u elementów wyposa	enia powinna by� zgodna z 
instrukcj� producenta  
W szczególno
ci powinna by� oceniana : 

- dokładno
�,  staranno
� i estetyka  wykonania i monta	u elementów wyposa	enia  

6.2.2. Warunki bada� elementów wyposa	enia i innych materiałów powinny by� wpisane do dziennika 
budowy i akceptowane przez  Inspektora nadzoru.    

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Obmiar robót nale	y wykonywa� w sztukach poszczególnych elementów z podziałem na typy, wymiary i 
rodzaj i obejmuje on cały zakres robót zwi�zanych z wbudowaniem elementu.  

7.3 Wielko
ci obmiarowe elementów wyposa	enia okre
la si� na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
  
8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podło	a nale	y przeprowadzi� bezpo
rednio przed przyst�pieniem do robót monta	owych.  
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8.3. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
je	eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze  
Wymagania przy odbiorze okre
la instrukcja producenta. 
Sprawdzeniu podlega : 

a zgodno
� z dokumentacj� techniczn� , 
b rodzaj zastosowanych materiałów, 
c protokoły z odbiorów cz�
ciowych  
d prawidłowo
� wykonanych monta	y, 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Ogólne  ustalenia dotycz�ce podstawy płatno
ci  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, b�dzie umowa  Wykonawcy z Zamawiaj�cym.
  
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Instrukcje producentów  

UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania jego aktualnej tre�ci. 
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STB 01.27.00. NAWIERZCHNIE   

1.  Nazwa zamówienia  

„BUDYNEK �ŁOBKA I PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZB�DN� INFRASTRUKTUR� W 

DREZDENKU” 

1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
nawierzchni. 

1.2  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót obj�tych ST  

- nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk  

1.4 Okre�lenia podstawowe  

Okre
lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z ustaw� Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz�dzeniami wykonawczymi, nomenklatur� Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu nawierzchni nale	y rozumie� wszystkie prace 
budowlane zwi�zane z wykonaniem nawierzchni   zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniaj�cy jako
�, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura mo	e by� zast�piona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj� dane 
opisuj�ce przedmiot i wymagania jako
ciowe wykonanych nawierzchni   

1.5Ogólne wymagania dotycz�ce robót  

Przy wykonaniu nawierzchni nale	y przestrzega� z nale	y przestrzega� zasad podanych w normie PN 
–S-96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt kamienno-betonowych i betonowych. 
Wymagania techniczne i warunki odbioru.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
� ich wykonania oraz za ich zgodno
� z dokumentacj�
projektow�, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

2. MATERIAŁY  

2.1 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne „ pkt.2  

2.2 piasek  
2.3 tłucze�
2.4 geotkanina ogrodnicza 
2.5 	wir 
2.6 polbruk gr. 8 cm 
2.7 cement portlandzki  

3 SPRZ�T  
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3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 

3.2. Sprz�t do wykonania  robót „ 
Spycharka g�sienicowa 74 kW(100KM) 
Walec statyczny gładki  
ubijaki  
równiarka  
ubijak spalinowy  
piła do ci�cia płytek  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Transport  
Transport cementu musi si� odbywa� w sposób chroni�cy go przed zawilgocenie, zbryleniem i 
zanieczyszczenie. 
Transport kruszywa musi si� odbywa� 
rodkami transportu zabezpieczaj�cymi kruszywo przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 

5.2. Przy  robotach  nawierzchniowych nale	y przestrzega� zasad podanych w normie   PN –S-
96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt kamienno-betonowych i betonowych. 
Wymagania techniczne i warunki odbioru.  

5.2.1.Wykonanie koryta nale	y wykona� mechanicznie przy zastosowaniu spycharki.  
Ostateczne profilowanie wykona� r�cznie  
5.2.2.Profilowanie  podło	a  
Przed przyst�pieniem do profilowania podło	e powinno by� oczyszczone. Nale	y usun�� błoto i grunt, 
nast�pnie sprawdzi� istniej�ce rz�dne terenu umo	liwiaj� uzyskanie po profilowaniu zaprojektowane 
rz�dne podło	a. 
5.2.3. Zag�szczanie podło	a  
Bezpo
rednio po profilowaniu podło	a nale	y przyst�pi� do jego dog�szczania przez wałowanie. 
5.2.4. Wykonanie warstwy ods�czaj�cej z piasku  gr. 10 cm 

- sprawdzenie profilu oraz uzupełnienie podło	a  
- roz
cielenie piasku  wraz z jej przygotowaniem 
- wyrównanie do wymaganego profilu  
- zag�szczenie   

5.2.5 Wykonanie podbudowy z tłucznia drogowego  
 - warstwa dolna gr. 15 cm  
 - warstwa górna gr. 5 cm  
5.2.6. Wykonanie podsypki piaskowej gr. 8 cm 
5.2.7.Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 10 cm   

- oczyszczenie, wyrównanie i zag�szczenie dna koryta  
- roz
cielenie podsypki gr.5 cm z jej zag�szczeniem  
- uło	enie nawierzchni z kostki betonowej z ubiciem r�cznym  
- wymiana pop�kanej kostki przy ubijaniu  
- sprawdzenie spadków poprzecznych i równo
ci nawierzchni  

5.2.8. Uło	enie geotkaniny ogrodniczej  
5.2.9. Wykonanie nawierzchni 	wirowej  

6 KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jako
ci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Cz�stotliwo
� oraz zakres bada� nawierzchni  powinien by� zgodny zasadami  podanych w 
normie PN –S-96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt kamienno-betonowych i 
betonowych. Wymagania techniczne i warunki odbioru.  
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 pomiar nierówno
ci podłu	nej nawierzchni 
 pomiar nierówno
ci poprzecznej  nawierzchni  
 pomiar szeroko
ci warstw 
 pomiar spadków poprzecznych  
 kontrola stanu zewn�trznego warstw  

6.2.2. Warunki bada� materiałów na nawierzchni� powinny by� wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7.   OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchni� nawierzchni  oblicz si� w metrach kwadratowych wykonanej nawierzchni. 

7.3 Wielko
ci obmiarowe nawierzchni okre
la si� na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 

8.2. Odbiór podło	a nale	y przeprowadzi� bezpo
rednio przed przyst�pieniem do robót. 

8.3. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
je	eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 

8.4.Wymagania przy odbiorze  okre
la norma PN –S-96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z 
płyt kamienno-betonowych i betonowych. Wymagania techniczne i warunki odbioru.  

Wymagania przy odbiorze okre
la Instrukcja wykonania nawierzchni  
Sprawdzeniu podlega : 

a.    zgodno
� z dokumentacj� techniczn� , 
b     rodzaj zastosowanych materiałów, 
c     prawidłowo
� wykonania  nawierzchni  

9. PODSTAWA PŁATNO�CI  
9.1. Ogólne  ustalenia dotycz�ce podstawy płatno
ci  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, b�dzie umowa  Wykonawcy z Zamawiaj�cym.

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Normy 
PN –S-96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt kamienno-betonowych i betonowych. 
Wymagania techniczne i warunki odbioru.  
PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe  – Podbudowa z betonu cementowego pod 
nawierzchni� ulepszon� – Wymagania i badania  
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe – Roboty ziemne- Wymagania i badania 

UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania jego aktualnej tre�ci. 
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STB 01.28.00. ELEMENTY ULIC  

1.  Nazwa zamówienia  

„BUDYNEK �ŁOBKA I PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZB�DN� INFRASTRUKTUR� W 
DREZDENKU” 

1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
elementów ulic  
1.2  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót obj�tych ST  

ustawienie obrze	a i oporniki   

1.4 Okre�lenia podstawowe  

Okre
lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z ustaw� Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz�dzeniami wykonawczymi, nomenklatur� Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
roboty budowlane przy wykonywaniu elementów ulic nale	y rozumie� wszystkie prace budowlane 
zwi�zane z wykonaniem elementów ulic zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane, 
procedura – dokument zapewniaj�cy jako
�, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje
poszczególne operacje robocze – procedura mo	e by� zast�piona przez normy, aprobaty techniczne  
i instrukcje, ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj� dane 
opisuj�ce przedmiot i wymagania jako
ciowe wykonanych elementów ulic  

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
Przy wykonaniu nawierzchni nale	y przestrzega� zasad podanych w normie PN –80/6775-03 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Kraw�	niki i obrze	a. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
� ich wykonania oraz za ich zgodno
� z dokumentacj�
projektow�, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

2. MATERIAŁY  
2.1Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne „ pkt.2  
2.2  piasek 
2.3  beton B-15  
2.4  obrze	e  
2.5 obrze	e elastyczne  
2.5  opornik  
2.6  cement portlandzki  

3 SPRZ�T  
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprz�t do wykonania  robót roboty ziemne zwi�zane z wykonaniem rowków pod kraw�	niki i 
obrze	a mog� by� wykonane r�cznie lub przy u	yciu sprz�tu mechanicznego.

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Transport  
Transport cementu musi si� odbywa� w sposób chroni�cy go przed zawilgocenie, zbryleniem i 
zanieczyszczenie. 
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Transport kruszywa musi si� odbywa� 
rodkami transportu zabezpieczaj�cymi kruszywo przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Przy  robotach  elementów ulic nale	y przestrzega� zasad podanych w normie PN –80/6775-03 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Kraw�	niki i obrze	a.                     
5.2.1.Wytyczenie odcinków   
5.2.3.Wykonanie rowków  
5.2.4. Wykonanie ławy betonowej z oporem   
5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 
5.2.7. Ustawienie obrze	y i kraw�	ników  
5.2.8. Wypełnienie spoin mi�dzy  obrze	ami i kraw�	nikami  

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jako
ci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Cz�stotliwo
� oraz zakres bada� elementów ulic  powinien by� zgodny zasadami  podanych w 
normie PN –87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i okre
lenia. 
W szczególno
ci powinny by� oceniane :   
 wła
ciwo
ci zastosowanych materiałów 
6.2.2. Warunki bada� materiałów na elementy ulic  powinny by� wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Długo
� kraw�	ników i obrze	y oblicz si� w metrach bie	�cych wykonanego elementu. 
7.3 Wielko
ci obmiarowe elementów okre
la si� na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podło	a nale	y przeprowadzi� bezpo
rednio przed przyst�pieniem do robót. 
8.3. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
je	eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4.Wymagania przy odbiorze   
Wymagania przy odbiorze okre
la Instrukcja wykonania elementów ulic  
Sprawdzeniu podlega : 

a.    zgodno
� z dokumentacj� techniczn� , 
b     rodzaj zastosowanych materiałów, 
c     prawidłowo
� wykonania  elementów ulic  

9. PODSTAWA PŁATNO�CI  
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno
ci  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, b�dzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiaj�cym. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Normy 
PN –80/6775-03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Kraw�	niki i obrze	a  
PN –87/S-02201  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i okre
lenia.   
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okre
lenia symbole i opis gruntów  
PN-66/B-06714  Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne 
UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania jego aktualnej tre�ci. 
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STB.01.29.00.ZIELE�  

STB. 01.29.01 Zało�enie zieleni -  krzewy.

1.  Nazwa zamówienia  

„BUDYNEK �ŁOBKA I PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZB�DN� INFRASTRUKTUR� W 
DREZDENKU”

1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót zwi�zanych z zało	eniem zieleni wysokiej ( krzewy ) 

1.2  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót obj�tych ST  

posadzenie drzew i krzewów   

1.4 Okre�lenia podstawowe  

Okre
lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z ustaw� Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz�dzeniami wykonawczymi, nomenklatur� Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

przez nasadzenia  nale	y rozumie� wszystkie prace zwi�zane z wykonaniem robót zwi�zanych 
z zało	eniem zieleni wysokiej (drzew i krzewów) zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane, 
procedura – dokument zapewniaj�cy jako
�, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze – procedura mo	e by� zast�piona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 
ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj� dane opisuj�ce 
przedmiot i wymagania jako
ciowe posadzonych drzew i krzewów  

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót  

Przy wykonaniu robót nale	y przestrzega� technologii stosowanych przez przedsi�biorstwa zieleni i 
robót ogrodniczych, oraz Warunków technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych i 
monta	owych wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
� ich wykonania oraz za ich zgodno
� z dokumentacj�
projektow�, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

2. MATERIAŁY  

2.1 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne „ pkt.2  

2.2 Ziemia urodzajna: 
 w zale	no
ci od miejsca pozyskania, powinna posiada� nast�puj�ce cechy: 

- ziemia rodzima – powinna by� zdj�ta przed rozpocz�ciem robót budowlanych i zmagazynowana w 
pryzmach nie przekraczaj�cych 2m wysoko
ci 
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie mo	e by� zagruzowana, 
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przero
ni�ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.3 Materiał ro
linny – sadzonki  krzewów i drzew  
Dostarczone sadzonki powinny by� wła
ciwie oznaczone – zgodnie z polskimi normami. Powinny 
by� prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany 
oraz posiada� nast�puj�ce cechy: 
- p�k szczytowy przewodnika powinien by� wyra�nie uformowany 
- przyrost ostatniego roku powinien wyra�nie i prosto przedłu	a� przewodnik a system korzeniowy 
powinien by� skupiony i prawidłowo rozwini�ty 
- p�dy korony u drzew i krzewów nie powinny by� przyci�te 
- p�dy boczne korony drzewa powinny by� równomiernie rozmieszczone 
 - przewodnik powinien by� prosty 
- blizny na przewodniku powinny by� dobrze zro
ni�te. 

Wady niedopuszczalne: 
- silne uszkodzenia mechaniczne ro
lin 
- odrosty podkładki poni	ej miejsca szczepienia 
- 
lady 	erowania szkodników 
- oznaki chorobowe 
- zwi�dni�te i pomarszczone kory na korzeniach i cz�
ciach naziemnych 
- martwice i p�kni�cia kory 
- uszkodzenia p�ka szczytowego przewodnika 
- dwup�dowe korony drzew formy piennej 
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej 
- złe zro
ni�cie odmiany szczepionej z podkładk�

2. 4 Nawozy mineralne: 
- powinny by� w opakowaniu, z podanym składem chemicznym. 

2.5 Drewniane paliki. 

3 SPRZ�T  

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 

3.2. Sprz�t do wykonania  robót  
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania nasadze�, powinien wykaza� si� mo	liwo
ci� korzystania  
drobnego sprz�tu ogrodniczego  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 

4.2. Transport  
Transport materiałów do zieleni mo	e by� dowolny pod warunkiem, 	e nie uszkodzi, ani te	 nie 
pogorszy jako
ci transportowanych materiałów. 
W czasie transportu drzewa i krzewy musz� by� zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej 
lub korzeni i p�dów. Ro
liny z brył� korzeniow� musz� mie� opakowane bryły korzeniowe lub by� w 
pojemnikach. 
Drzewa i krzewy w czasie transportu nale	y zabezpieczy� przed wyschni�ciem i przemarzni�ciem. Po 
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by� natychmiast sadzone. Je
li jest to niemo	liwe, 
nale	y je zadołowa� w miejscu zacienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewa�. 
Nawozy nale	y zabezpieczy� przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkni�tych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 

5.2. Przy  robotach  nasadzeniowych  nale	y przestrzega� technologii stosowanych przez 
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przedsi�biorstwa zieleni i robót ogrodniczych, oraz Warunków technicznych  wykonania i odbioru robót 
budowlanych i monta	owych wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania „małej architektury 
ogrodowej”.

Wykonanie robót. 
Wymagania dotycz�ce sadzenia. 
Pora sadzenia – jesie� lub wiosna. 
Miejsce sadzenia – powinno by� wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacj� projektow�. Krzewy 
nale	y sadzi�, w zale	no
ci od wielko
ci i pokroju, w odległo
ciach 0,7-2m, drzewa od 5,0 do 10,0m. 
Dołki pod drzewa i krzewy zaprawi� ziemi� urodzajn�. 
Ro
lin w miejscu sadzenia powinna znale�� si� do 5cm gł�biej jak rosła w szkółce. 
Korzenie złamane lub uszkodzone nale	y przed sadzeniem przyci��. 
Przy sadzeniu drzew formy piennej nale	y przed sadzeniem wbi� w dno drewniany palik. Palik powinien 
by� umieszczony od strony najcz�
ciej wiej�cych wiatrów. 
Korzenie ro
lin zasypywa� sypk� ziemi�, a nast�pnie prawidłowo ubi�, uformowa� misk� i podla�. 
Drzewa formy piennej nale	y przywi�za� do palika tu	 pod koron�. 

Piel�gnacja w okresie gwarancyjnym polega na: 
- podlewaniu 
- odchwaszczaniu 
- nawo	eniu 
- usuwaniu odrostów korzeniowych 
- poprawianiu misek 
- okopczykowaniu drzew i krzewów jesieni�
- rozgarni�ciu kopczyków wiosn� i usuni�ciu misek 
- wymianie uschni�tych i uszkodzonych drzew i krzewów 
- wymianie zniszczonych palików i wi�zadeł 
- ci�cia piel�gnacyjne, sanitarne i formuj�ce. 

6.   KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne  zasady kontroli jako
ci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  

6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
Cz�stotliwo
� oraz zakres bada� w zakresie sadzenia i piel�gnacji drzew i krzewów polega na 
sprawdzeniu: 

- materiału ro
linnego w zakresie wymaga� jako
ciowych 

6.2.2. Warunki bada� materiałów na nasadzenia  powinny by� wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7  OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Elementy nasadze�  oblicz si� w sztukach. 

7.3 Wielko
ci obmiarowe elementów okre
la si� na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 

8.2. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
je	eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
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8.4.Wymagania przy odbiorze   

Wymagania przy odbiorze wg technologii stosowanych przez przedsi�biorstwa zieleni i robót 
ogrodniczych, oraz Warunków technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych i monta	owych 
wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej”.

Sprawdzeniu podlega : 
a.    zgodno
� z dokumentacj� techniczn� , 
b     rodzaj zastosowanych nasadze� , 
c     prawidłowo
� wykonanych nasadze�  

-wielko
ci dołków pod drzewa i krzewy 
-zaprawienia dołków ziemi� urodzajn�
-materiału ro
linnego w zakresie wymaga� jako
ciowych 
-opakowania, przechowywania i transportu materiału ro
linnego 
-prawidłowo
ci osadzenia pali drewnianych 
-odpowiednich terminów sadzenia 
-wykonania prawidłowych misek 
-wymiany chorych i uszkodzonych drzew i krzewów 
-zasilania nawozami mineralnymi 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI  
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno
ci  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 

9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, b�dzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiaj�cym. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Normy
Technologii stosowanych przez przedsi�biorstwa zieleni i robót ogrodniczych, oraz Warunków 
technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych i monta	owych wydane MBiPMB 1977 w 
zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej”.
PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy li
ciaste. 

UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania jego 
aktualnej tre�ci. 
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STB. 01.29.02 Zało�enie zieleni – trawniki  

1.  Nazwa zamówienia  

„BUDYNEK �ŁOBKA I PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZB�DN� INFRASTRUKTUR� W 
DREZDENKU”

1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót zwi�zanych z zało	eniem trawników  

1.2  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót obj�tych ST  

Przedmiotem niniejszej ST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru prac  : 
a) roboty zwi�zane z zało	eniem trawników. 

-  roz
cielenie warstwy humusu gr. 20 cm  
- przygotowanie gleby pod trawniki. 
- wyrównanie i zwałowanie ziemi. 
- siew trawy. 
- nakrycie za pomoc� kolczatek. 
- wałowanie zasiewu. 

1.4 Okre�lenia podstawowe  

Okre
lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z ustaw� Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz�dzeniami wykonawczymi, nomenklatur� Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

przez wykonywanie trawników nale	y rozumie� wszystkie prace zwi�zane z wykonaniem robót 
zwi�zanych z zało	eniem trawników  zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane, 
procedura – dokument zapewniaj�cy jako
�, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura mo	e by� zast�piona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj� dane opisuj�ce 
przedmiot i wymagania jako
ciowe zało	onych trawników  

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót  

Przy wykonaniu robót nale	y przestrzega� technologii stosowanych przez przedsi�biorstwa zieleni i 
robót ogrodniczych, oraz Warunków technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych i 
monta	owych wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
� ich wykonania oraz za ich zgodno
� z dokumentacj�
projektow�, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

2. MATERIAŁY  

2.1 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne „ pkt.2  

2.2. Ziemia urodzajna: 
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 w zale	no
ci od miejsca pozyskania, powinna posiada� nast�puj�ce cechy: 
- ziemia rodzima – powinna by� zdj�ta przed rozpocz�ciem robót budowlanych i zmagazynowana  w 
pryzmach nie przekraczaj�cych 2m wysoko
ci 
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie mo	e by� zagruzowana, 
przero
ni�ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.3. Gotowa mieszanka traw – uniwersalna. 
2.4 Nawozy mineralne. 

3 SPRZ�T  

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3

3.3. Sprz�t do wykonania  robót  
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania nasadze�, powinien wykaza� si� mo	liwo
ci� korzystania z i 
drobnego sprz�tu ogrodniczego oraz 
rodków transportowych   

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 

4.2. Transport  
Transport materiałów do zieleni mo	e by� dowolny pod warunkiem, 	e nie uszkodzi, ani te	 nie 
pogorszy jako
ci transportowanych materiałów. 
Nawozy nale	y zabezpieczy� przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkni�tych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5

5.2. Przy  robotach  z wi�zanych z wykonaniem trawników  nale	y przestrzega� technologii 
stosowanych przez przedsi�biorstwa zieleni i robót ogrodniczych, oraz Warunków technicznych  
wykonania i odbioru robót budowlanych i monta	owych wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania 
„małej architektury ogrodowej”.

Wykonanie robót.
Trawniki wymagaj� trwałe spulchnienie na gł�boko
� 15-25cm.  
Roz
cieli� 20cm warstw� 	yznej gleby.  
Doda� kompost, torf lub obornik.  
Odczyn gleby powinien by� lekko kwa
ny.  
Traw� wysiewa� w kwietniu lub sierpniu-wrze
niu. 
Powierzchnia gleby musi by� dokładnie wyrównana i zwałowana lekkim wałem oraz płytko zagrabiona. 
Traw� wysiewa� w pogod� bezwietrzn�, gdy wilgotno
� powietrza i gleby jest umiarkowana.  
Wysiane trawy nale	y nakry� za pomoc� kolczatek, a nast�pnie uwałowa�. 
Trawniki nale	y wykona� po zako�czeniu wszystkich prac budowlanych oraz po wysadzeniu drzew i 
krzewów. 

6.   KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne  zasady kontroli jako
ci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  

6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
Cz�stotliwo
� oraz zakres bada� materiałów do siewu polega� b�dzie na sprawdzeniu: 

- materiału ro
linnego w zakresie wymaga� jako
ciowych 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału ro
linnego 

  
6.2.2. Warunki bada� materiałów na trawnik powinny by� wpisywane do dziennika budowy i 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

BUDYNEK �ŁOBKA I PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZB�DN� INFRASTRUKTUR� W DREZDENKU 

148

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7  OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Trawniki  oblicz si� w metrach kwadratowych wykonanego trawnika  

7.3 Wielko
ci obmiarowe elementów okre
la si� na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 

8.2. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
je	eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 

8.4.Wymagania przy odbiorze wg technologii stosowanych przez przedsi�biorstwa zieleni i robót 
ogrodniczych, oraz Warunków technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych i monta	owych 
wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej”.

Wymagania przy odbiorze  
Sprawdzeniu podlega : 

a.    zgodno
� z dokumentacj� techniczn� , 
b     rodzaj zastosowanych materiałów, 
c     prawidłowo
� wykonanych trawników  

- przygotowanego podło	a pod zasiew 
- materiału ro
linnego w zakresie wymaga� jako
ciowych 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału ro
linnego 
- prawidłowo
ci rozło	enia nasion 
-odpowiednich terminów sadzenia 
-prawidłowego wałowania 
-zasilania nawozami mineralnymi 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI  

9.1. Ogólne  ustalenia dotycz�ce podstawy płatno
ci  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 

9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, b�dzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiaj�cym. 
  

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Normy
Technologii stosowanych przez przedsi�biorstwa zieleni i robót ogrodniczych, oraz Warunków 
technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych i monta	owych wydane MBiPMB 1977 w 
zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej”.

UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania jego 
aktualnej tre�ci. 
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STB. 01.29.03 Piel�gnacja zieleni  

1.  Nazwa zamówienia  

„BUDYNEK �ŁOBKA I PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZB�DN� INFRASTRUKTUR� W 
DREZDENKU”

1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót zwi�zanych z piel�gnacj� zieleni  

1.2  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót obj�tych ST  

Przedmiotem niniejszej ST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru prac  : 
a) roboty zwi�zane z piel�gnacj� zieleni  

1.4 Okre�lenia podstawowe  

Okre
lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z ustaw� Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz�dzeniami wykonawczymi, nomenklatur� Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

roboty piel�gnacyjne przy wykonywaniu piel�gnacji zieleni nale	y rozumie� wszystkie prace 
zwi�zane z wykonaniem robót zwi�zanych z piel�gnacj� zieleni  zgodnie z ustaleniami 
projektowymi, 

Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane, 
procedura – dokument zapewniaj�cy jako
�, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura mo	e by� zast�piona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj� dane opisuj�ce 
przedmiot i wymagania jako
ciowe 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót  

Przy wykonaniu robót nale	y przestrzega� technologii stosowanych przez przedsi�biorstwa zieleni i 
robót ogrodniczych, oraz Warunków technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych i 
monta	owych wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
� ich wykonania oraz za ich zgodno
� z dokumentacj�
projektow�, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

2. MATERIAŁY  

2.1 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne „ pkt.2  

2.2 Nawozy mineralne. 
2.3 Materiały pomocnicze i narz�dzia w asortymencie i ilo
ci niezb�dnej do piel�gnacji. 

3 SPRZ�T  

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3

3.4. Sprz�t do wykonania  robót  
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Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania piel�gnacji, powinien wykaza� si� mo	liwo
ci� korzystania z   
drobnego sprz�tu ogrodniczego  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 

4.2. Transport. 
Nawozy nale	y zabezpieczy� przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkni�tych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 

5.2. Przy  robotach  piel�gnacyjnych nale	y przestrzega� technologii stosowanych przez 

przedsi�biorstwa zieleni i robót ogrodniczych, oraz Warunków technicznych  wykonania i odbioru robót 
budowlanych i monta	owych wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania „małej architektury 
ogrodowej”.

Wykonanie robót. 
Piel�gnacja drzew i krzewów. 

Piel�gnacja w okresie gwarancyjnym polega na: 
-podlewaniu – konieczne regularne podlewanie w okresie bezdeszczowym, szczególnie w 
bezpo
redniej blisko
ci nawierzchni utwardzonych. 
- odchwaszczaniu – wszystkie samosiewy i odrosty korzeniowe usuwa� w miar� pojawiania si�. 
- nawo	eniu – sporadycznie stosowa� kompost, torf lub obornik i delikatnie przekopa�
- usuwaniu odrostów korzeniowych 
- poprawianiu misek 
- okopczykowaniu drzew i krzewów jesieni�
- rozgarni�ciu kopczyków wiosn� i usuni�ciu misek 
- wymianie uschni�tych i uszkodzonych drzew i krzewów 
- wymianie zniszczonych palików i wi�zadeł 
-ci�cia piel�gnacyjne, sanitarne i formuj�ce. 

Piel�gnacja trawników. 
- koszenie trawy – pierwsze koszenie, gdy trawa osi�gnie 10cm. Utrzyma� wysoko
� ci�cia 3-4cm 
od ziemi. Po koszeniu traw� wygrabi� i podla�. 
- Podlewanie – cz�ste i obfite podlewanie. 
- Odchwaszczanie – chwasty nale	y usuwa� po wzej
ciu trawy za pomoc� 
rodków 
chwastobójczych lub mechanicznie. 
- nawo	enie 
- przewietrzanie i wałowanie – po pierwszym skoszeniu oraz na wiosn� przed rozpocz�ciem 
wegetacji. 

6.   KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne  zasady kontroli jako
ci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  

6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
Kontrola robót w zakresie piel�gnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 

-wymiany chorych i uszkodzonych drzew i krzewów 
-zasilania nawozami mineralnymi 

Kontrola robót w zakresie piel�gnacji trawników polega na sprawdzeniu: 
- prawidłowego wałowania 
- zasilania nawozami mineralnymi 
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7  OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Piel�gnacje trawniki  oblicz si� w metrach kwadratowych trawnika oraz w szt piel�gnacje nasadze�. 

7.3 Wielko
ci obmiarowe elementów okre
la si� na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8

8.2. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
je	eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 

8.4.Wymagania przy odbiorze   

Wymagania przy odbiorze wg technologii stosowanych przez przedsi�biorstwa zieleni i robót 
ogrodniczych, oraz Warunków technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych i monta	owych 
wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej”.

Sprawdzeniu podlega : 
a.    zgodno
� z dokumentacj� techniczn� , 
b     rodzaj zastosowanych materiałów, 
c     piel�gnacja trawników 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI  

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno
ci  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 

9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, b�dzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiaj�cym. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Normy
Technologii stosowanych przez przedsi�biorstwa zieleni i robót ogrodniczych, oraz Warunków 
technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych i monta	owych wydane MBiPMB 1977 w 
zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej”.
PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy li
ciaste. 

UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania jego 
aktualnej tre�ci. 
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ST-01.01  PRZYŁĄCZE I ZEWN ĘTRZNA  INSTALACJA WODOCIAGOWA  
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem  przyłącza i zewnętrznej instalacji wodociągowej.    
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robot objętych  ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1.   

a. Roboty przygotowawcze obejmujące wytyczenie trasy instalacji wodociągowej,  
b. Rozbiórka istniejącej instalacji w ziemi. 
c. Roboty ziemne wraz z  umocnieniem wykopów i odwodnieniem, 
d. Roboty montażowe zewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z zabezpieczeniem 

istniejącego uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyżowań i zbliżeń, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie normami i szczegółowymi przepisami, 

e. Włączenie do istniejącej studni wodomierzowej,  
f. Próba szczelności, dezynfekcja, płukanie inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 

  
1.4. Klasyfikacja robót wg  Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV) 
Kod CPV45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 
 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.5. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót – ITB. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w 
przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie 
gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
2. Materiały 



 

2.1. Ogólne wymagania 
Materiały i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadać zaświadczenie o 
gwarantowanej spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów 
powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca 
się uwagę na to, aby metody stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń 
powierzchni roboczych, ani nie obniżyły właściwości fizycznych i wytrzymałościowych 
materiałów.  

Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych 
ubytków. 

Rury z tworzyw sztucznych winny być trwale oznaczone. 

 Wykonawcza zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, 
świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, 
rysunków montażowych itp.  

 Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z 
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

2.2. Wymagania dotyczące materiałów  
 
2.2.1. Roboty pomiarowe: 
       1) paliki drewniane o średnicy od 0,05m do 0,08m i długości około 0,3m, 
       2) dla punktów utrwalonych w istniejących nawierzchniach utwardzonych bolce stalowe 

 o średnicy  5mm i długości od 0,04m do 0,06m. 
 

2.2.2. Roboty ziemne: 
1) Grunty budowlane mineralne nieskaliste wg PN-86/B-02480, 
2) Grunty budowlane gruboziarniste: żwir, pospółka wg PN-86/B-02480, 

 
2.2.3. Roboty montażowe przyłącza wodociągowego: 

1) Rury wodociągowe i kształtki PEHD     PN10, 
2)  Mufy elektrooporowe PEHD , 
3) Taśma ostrzegawcza polietylenowa niebieska z wkładką ze stali nierdzewnej, 
4) Kształtki kołnierzowe ciśnieniowe PN10 z żeliwa sferoidalnego emaliowane, 
5) Kształtki polietylenowe bose  PN10  do połączeń zgrzewanych 

 doczołowo, 

     6) Kształtki polietylenowe elektrooporowe    PN10  do połączeń  

  zgrzewanych elektrooporowo, 
 
2.2.4. Włączenie do istniejącego wodociągu  

1) Trójnik kołnierzowy DN 200x100 mm z żeliwa sferoidalnego,          
2) Zasuwa odcinająca kołnierzowa DN100 PN10 z wyprowadzeniem wrzeciona do  
skrzynki  ulicznej. wg PN-EN 545:2000, 
3) Tuleja kołnierzowa PE110 z kołnierzem luźnym DN110/100,   



 

4) Skrzynka żeliwna uliczna do zasuw wodociągowych, , zgodnie z PN-85/M-74081 
5) Tabliczka do oznakowania trasy przyłącza wg PN-86/B/09700 Tablice orientacyjne do 
oznakowania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 
6) łącznik rurowo-kołnierzowy do rur AC fi 200 mm 

 
2.2.5. Studnia wodomierzowa i Zestaw wodomierzowy (wykonać zgodnie z PN-82/M-54910.) 
  1. wg projektu 
 
2.2.6. Zasuwa   

1) Zasuwa odcinająca kołnierzowa DN100 PN16 z wyprowadzeniem wrzeciona do  
skrzynki  ulicznej. wg PN-EN 545:2000, 
3) Tuleja kołnierzowa   z kołnierzem luźnym     
4) Skrzynka żeliwna uliczna do zasuw wodociągowych, , zgodnie z PN-85/M-74081 
5) Tabliczka do oznakowania trasy przyłącza wg PN-86/B/09700 Tablice orientacyjne do 
oznakowania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 

 
2.2.7. Hydrant nadziemny  

Hydranty przeciwpożarowe odcinane zasuwami DN 80, ustawione na kolanach stopowych 

DN 80, zgodnie z PN-B/02863/Az1:2001,: 

 - hydrant nadziemny DN80 firmy Hawle typ H4   
 
2.2.8. Roboty drogowe  

1) piasek wg PN-B-11113,  
2) materiały budowlane różne, niezbędne do odtworzenia istniejących nawierzchni w 
jezdni i chodnikach, wg wymogów zawartych w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych 
wykonanych na zlecenie GDDP przez Branżowy Zakład Doświadczalny budownictwa 
Drogowego i Mostowego Sp. z o.o. W-wa. . 

 
2.2.9. Beton 

-beton zwykły B-20 na wzór PN-B-06250 do wykonania bloków oporowych i 
podporowych; 
- beton zwykły B-20 na wzór wg PN-B-06250 do obetonowania skrzynek ulicznych 
do zasuw; 

2.3. Dokumentacja 
Rury, kształtki i armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności 
z aprobatą i atest higieniczny. 

 

2.4. Składowanie 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

1.Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 
składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń 
i metod przeładunku. 

2. Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach l do 2 metrów. Nie 
przekraczać składowania wysokości ok. l m. 

3. Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, 
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości 



 

składowania 2 m. 

4. Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na 
spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

5. Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 
(korki, wkładki itp.). 

6. Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 
odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i 
transportować w opakowaniach fabrycznych. 

7. Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

8. Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 

9. Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 
zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 
ujemnych znacznie wzrasta. 

10. Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób 
uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i 
promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 

1. długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
 2. nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

 

Cement, materiały izolacyjne i uszczelniające oraz skrzynki żeliwne należy składować w 
magazynie.  Cement powinien być pakowany i dostarczany w workach papierowych. 
Kruszywo tj pospółkę i piasek należy składować w pryzmach zabezpieczając je przed 
zmieszaniem materiałami. Zaleca się składowanie materiałów w sposób umożliwiający dostęp 
do poszczególnych asortymentów. 
 
3.  Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.  Do 
wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

a) zgrzewarki do zgrzewania doczołowego rur PE,  
b) zgrzewarki do kształtek elektrooporowych, 
c) podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 
d) komplet elektronarzędzi, 
e) komplet narzędzi ślusarskich, 
f) komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych, 
g) płyty zagęszczające o masie ok. 200 kg i/lub stopy zagęszczające, 
h) ubijak ręczny „babka”, 
i) ręczne narzędzia do prac ziemnych. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. Transport  



 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych 
stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki 
transportu: 

a) samochód skrzyniowy,  
b) samochód dostawczy. 

Rury  i urządzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być 
układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać 
się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie rur. Rur nie 
wolno zrzucać ze środków transportowych. Transport rur powinien być wykonywany 
pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową 
nie były dłuższe niż l metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na 
powierzchni ładunkowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 
transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację Inżyniera. 

 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne wymagania 
Wymagania ogólne przedstawiono w specyfikacji ST Wymagania ogólne.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWiOR i postanowieniami Kontraktu. 
 
5.2. Roboty pomiarowe  
Wytyczenie trasy projektowanych przyłączy wodociągowych zgodnie z Prawem 
geodezyjnym oraz obowiązującymi instrukcjami GUGiK.  
Obsługa geodezyjna będzie polegała na pomiarach rzędnych posadowienia i usytuowania 
kanałów przyłączy wodociągowych.  
Z przeprowadzonych pomiarów sporządzone będą szkice inwentaryzacyjne.  
Wykonawca wykona inwentaryzację wykonanych przyłączy na  mapach geodezyjnych i 
przekaże dokumentację Inżynierowi.  
 
5.3. Roboty ziemne 
Wykop otwarty dla przewodów wodociągowych należy wykonywać zgodnie z warunkami 
technicznymi wg PN-B-10736.  
Wykopy otwarte wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, odeskowane z zastosowaniem 
rozpór, wykonywane mechanicznie i ręcznie, wywóz ziemi z urobku do miejsca 
magazynowania, 
Podsypka piaskowa o grubości 10 cm, obsypka piaskowa o grubości 20 cm, 
Zasypka wykopów ziemią z odkładu lub gruntem budowlanych mineralnym sypkim, dowóz 
ziemi z miejsca magazynowania. 
W razie wystąpienia gruntów słabonośnych, nie nadających się do zasypki, wykonać 
całkowitą wymianę gruntu. 
Zagęszczenie zasypki wykopów w pasie drogowym  do wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 
zgodnie z wymogami PN-B-10736,  
Wywóz nadmiaru ziemi na wysypisko odpadów.  



 

 
5.4. Roboty montażowe    
1.Wykonanie  instalacji zewnętrznej  wodociągowej powinno być zgodne z Dokumentacją  
Projektową z zakresie lokalizacji, wymiarowania poszczególnych elementów oraz rzędnych 
posadowienia. Wyznaczenie instalacji zewnętrznej wodociągowego powinno być zgodne z 
wymogami ST .. 
  
 2.   Łączenie rur PE za pomocą zgrzewania doczołowego, elektrokształtek, połączeń 
kołnierzowych,. Połączenia kołnierzowe zabezpieczyć taśmą termokurczliwą, do połączeń 
rurociągów i armatury stosować śruby ze stali  nierdzewnej. 
Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej zlecić dostawcy wody. Przed włączeniem do 
czynnej sieci, przyłącze poddać próbie szczelności zgodnie z PN-70/B-10715 na p=10atm, 
następnie przyłącze zdezynfekować i przepłukać, wykonać analizę bakteriologiczną. 
Na trasie wodociągu na wysokości 20cm nad rurą ułożyć taśmę niebieską w wkładką 
magnetyczną. 
 
3. Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącym podziemnym uzbrojeniem wykonać wg 
obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów: 
 - sieci gazowe średniego i niskiego ciśnienia  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  
               Gospodarki z dnia 30.07.2001r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  
               odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. nr 97 z dnia 11.09.2001r.), 
 - linie i urządzenia telekomunikacyjne zgodnie z Zarządzeniem Ministra Łączności z  
               dnia 02.09.1997r.  
 - kable energetyczne ułożone w ziemi zgodnie z PN-76/E-05125, 
 - sieci wodociągowe zgodnie z PN-92/B-01715,  
 
4.Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną należy wykonać jako gazoszczelną, 
stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury.  
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej 
rury przewodu: 
 a) co najmniej o 2cm przy przejściu przez przegrodę pionową, 
 b) co najmniej o 1cm, przy przejściu przez strop.  
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej 
poziomu terenu, powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi 
gazoszczelność i wodoszczelność. 
 
Prowadzić geodezyjną obsługę montażu zewnętrznej instalacji  wodociągowej.. 
 
5.5. Zestaw wodomierzowy  
 Zamontować zestaw  wodomierzowy w komorze wodomierzowej.   

 
5.6. Bloki oporowe i podporowe 
Zabezpieczenie przewodów przed przemieszczaniem się w planie i pionie należy wykonać za 
pomocą bloków oporowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa. 
Pod armaturę i kształtki wykonane z żeliwa, z uwagi na różny stopień osiadania elementów 
żeliwnych i z PE, należy wykonać bloki podporowe z betonu B-20 zgodnie z PN-B-10725. 
 
6. Kontrola jakości robót 



 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie upoważnienia 
 
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ 
do akceptacji. 
 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie 
później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 
 Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
  
6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 
dla materiałów i systemów technologicznych. 
 
6.4. Próby szczelności przewodu 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić 
próby szczelności. Próbę szczelności należy wykonać dla całej instalacji. 
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są 
podane w normie. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować 
następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 

a) zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami, 

b) odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony 
przed wszelkimi przemieszczeniami, 

c) wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
d) profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach 

badanego odcinka, 
e) należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 
warunków: 

a) przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni 
zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C, 

b) temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna 
przekraczać 20°C, 

c) po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go 
na 12 godzin w celu ustabilizowania, 

d) po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 
30 minut sprawdzać jego poziom, 

e) w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się 



 

odbywać dwuetapowo, z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między 
etapami, 

f) po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 
godzin dla wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą 
otoczenia i po tym czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa 
próba szczelności trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut, 

g) cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu 
pozytywnych wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków. 

Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić: 
 a)     dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do l Mpa Pp = 1,5 pr lecz nie niższe  
         niż  l MPa 
b)      dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr ponad l MPa pp = Pr + 0,5 MPa 

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą 
normą. Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób 
kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody. 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
Wykonawcy, Inżyniera i użytkownika. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
Ilość robót oblicza się według: 

- sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym,  
- sporządzonych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inżyniera obmiarów,  
z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w 
księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 

W m3 mierzy się: 
- wykopy, zasypki,  
- blok oporowy,  
 
W m2 mierzy się: 
- umocnienie wykopów, 
- podsypki i obsypki, 
  
 
W m mierzy się: 
- instalacje zewnętrzną wodociągową, 
- oznakowanie trasy taśmą, 
- próbę, dezynfekcję i płukanie, 
-demontaż istniejącego wodociągu wraz z uzbrojeniem. 
 
W sztukach mierzy się roboty: 
- włączenie do istniejącego wodociągu,,  
- zestaw wodomierzowy, zawór antyskażeniowy, kształtki,  

 
8. Odbiory robót 



 

Ogólne zasady odbioru robót  podano w ST „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN) 
W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. 
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem 
budowy kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. W 
związku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie: 
 a) zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności  
   zastosowanych materiałów, 
 b) prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki,  
    zasypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania, 
 c) prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku  
    i  spadku połączeń,  
 d) prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy 

 przejściach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności na 
ciśnienie. 

 
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru 
końcowego, który polega na sprawdzeniu: 
 a) protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich 
   postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia  
 protokołów z prób szczelności, wyników badań bakteriologicznych oraz wyników  

 stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
 b) zbadaniu rozstawu armatury i jej działania,  
 b) zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją  
  geodezyjną,  
Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale 
przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi 
protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły 
się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich 
usunięcia 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 
Płatność za jednostkę obmiarową  roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań. 
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w 
przedmiarze robót niniejszej ST.  
 
Cena  wykonania zewnętrznej instalacji  wodociągowej obejmuje: 
 - badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
 - wykonanie projektu organizacji ruchu, 

- koszty zajęcia pasa drogowego, 
 - rozbiórka istniejącego wodociągu, uzbrojeni i odwóz z utylizacją materiałów, 
 - wykonanie robót ziemnych wraz z wymianą gruntu na piaszczysty nadający się do zagęszczenia, 



 

 - wykonanie umocnienia wykopów,  
 - wykonanie odwodnienia wykopów,  

-  wykonanie podsypki i obsypki instalacji, 
 - wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 
 - wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań  
    i  sprawdzeń robót, 

-  dostawę i montaż rur, kształtek  PE, stalowych,  żeliwnych, 
 -  montaż rur ochronnych, 
 - koszty zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia terenu, 
 - oznakowanie trasy wodociągu taśmą  ostrzegawczą w ziemi, 
 -  próby szczelności, dezynfekcja i płukanie przyłącza, 
 -  analizę bakteriologiczną, 
 - wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
      -  roboty pomiarowe z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (szkice        
    i mapy),  
 - uporządkowanie placu budowy po robotach, 

Cena  wykonania włączenia do istniejącego wodociągu obejmuje: 
 -  zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
 -  wykonanie włączenia do istniejącej sieci wodociągowej, 
 -  dostawę i montaż, kształtek  PE, stalowych,  żeliwnych, 

 
Cena  wykonania zestawu wodomierzowego obejmuje: 

 -  zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
 - dostawa i montaż komory wodomierzowej wraz z osprzętem,  

-  dostawa i montaż wodomierza z zaworami, zaworem   
    antyskażeniowym,  

 -  dostawę i montaż rur, kształtek  PE, stalowych,  
 
10. Przepisy związane 

1) WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

2) ZAT/97-01-001  Rury i kształtki z polietylenu i elementy łączące w rurociągach 
ciśnieniowych do wody,  

3) PN-EN 545:2000 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza 
do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań. 

4) PN-ISO 4064-2 + Ad1 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne 

5) PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 
pitnej zimnej. Wymagania. 

6) PN-B-10720 Zabudowa zestawów wodomierzowych z instalacjach wodociągowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 

7) PN-92/B-01706/Az1.1999 + COBRI INSTAL Zeszyt 1 - Zabezpieczenie wody przed 
wtórnym zanieczyszczeniem.  

8) PN-86/B/09700 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych. 

9) PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i 
badania. 

10) PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastąpione. 
częściowo, przez PN-85/M-75002 w części dotyczącej armatury przepływowej;  

11) PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 



 

12) PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane. 

13) PN-EN20225:1994 - Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki – Wymiarowanie 

14) PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne – wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych I 
kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. 

15) PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody – Polietylen (PE) Część 1 – Wymagania ogólne,, 

16) PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody – Polietylen (PE) Część 2 – Rury, 

17) PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody – Polietylen (PE) Część 3 – Kształtki, 

18) PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody – Polietylen (PE) Część 4 – Armatura, 

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN). 

 

 

ST-01.02  ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ   

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem przyłączem i zewnętrznej instalacji  kanalizacji 
sanitarnej.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robot objętych  ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-01.02. obejmuje następujący zakres 
robót: 

a) Roboty przygotowawcze obejmujące wytyczenie trasy przyłącza i  instalacji  
kanalizacji sanitarnej i tłuszczowej, 

b) Roboty ziemne wraz z umocnieniem wykopów i odwodnieniem, 
c) Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z zabezpieczeniem 

istniejącego uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyżowań i zbliżeń, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie normami i szczegółowymi przepisami, 

d) Roboty montażowe separatora,  
e) Roboty montażowe studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych, 
f) Przełożenie istniejącego uzbrojenia podziemnego w miejscach kolizji z 

projektowanymi instalacjami. 

 
1.4. Klasyfikacja robót wg  Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV) 
 
 Kod CPV 45232410-9 Roboty budowlane w zakresie kanalizacji ściekowej 



 

 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.5. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót – ITB. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w 
przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie 
gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania 
Materiały i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadać zaświadczenie o 
gwarantowanej spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów 
powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca 
się uwagę na to, aby metody stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń 
powierzchni roboczych, ani nie obniżyły właściwości fizycznych i wytrzymałościowych 
materiałów.  

Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych 
ubytków. 

Rury z tworzyw sztucznych winny być trwale oznaczone. 

 Wykonawcza zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, 
świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, 
rysunków montażowych itp.  

 Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z 
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

2.2. Wymagania dotyczące materiałów  
 
2.2.1. Roboty pomiarowe: 
       1) paliki drewniane o średnicy od 0,05m do 0,08m i długości około 0,3m, 
       2) dla punktów utrwalonych w istniejących nawierzchniach utwardzonych bolce stalowe 



 

 o średnicy  5mm i długości od 0,04m do 0,06m. 
 

2.2.2. Roboty ziemne: 
1) Grunty budowlane mineralne nieskaliste wg PN-86/B-02480, 
2) Grunty budowlane gruboziarniste: żwir, pospółka wg PN-86/B-02480, 

 
2.2.3. Roboty montażowe instalacji  kanalizacji sanitarnej: 

1) Rury kanalizacyjne i kształtki PVC-U – wg PN-EN 1401-1 (nie dopuszcza się rur PVC 
o ściankach strukturalnych wielowarstwowych, z rdzeniem spienionym). 

-klasy S SDR34 SN8 PVC   
2) Kształtki kanalizacyjne kanalizacji zewnętrznej z nieplastyfikowanego polichlorku 
winylu PVC–U    wg DIN 1401-1, 
3)studnie kanalizacyjne tworzywowe systemowe z kinetą dolotami z włazem żeliwnym.  
 

2.2.4. Roboty montażowe studni rewizyjnych kanalizacyjnych żelbetowych 
prefabrykowanych łączonych na uszczelki gumowe, z  betonu B45, wodoszczelnego (W8) o 
nasiąkliwości <4%wg DIN 4034, składające się z następujących  elementów:   
 - dno z wyprofilowaną kinetą betonową oraz przejściami szczelnymi na rury wg  
                 rysunków roboczych   
 - kręgi studzienne ze stopniami złazowymi żeliwnymi, 
 - płyta żelbetowa przykrywająca pod właz,  
 - pierścień regulacyjny, 
 - pierścień odciążający żelbetowy, 

- właz żeliwny toczony wg PN-En 124:2000; Typ włazu w zależności od lokalizacji: 
typu lekkiego klasy A -10 ton (ciągi piesze nie sąsiadujące z drogami i trawniki), typu 
ciężkiego klasy C -40 ton (ciągi piesze sąsiadujące z drogami i drogi) z wypełnieniem 
betonowym, 

 - uszczelki gumowe, stożkowe, wyposażone w krawędź poślizgową, 
 
2.2.5. Roboty montażowe separatora 
Dostawa i montaż separatora zgodnie z kartą  katalogową dostawcy.  
 
2.2.5. Roboty drogowe  

1) piasek wg PN-B-11113,  
2) materiały budowlane różne, niezbędne do odtworzenia istniejących nawierzchni w 
jezdni i chodnikach, wg wymogów zawartych w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych 
wykonanych na zlecenie GDDP przez Branżowy Zakład Doświadczalny budownictwa 
Drogowego i Mostowego Sp. z o.o. W-wa. . 

 
2.2.6. Beton 

-beton zwykły B-20 na wzór PN-B-06250 do wykonania bloków oporowych i 
podporowych; 
- beton zwykły B-20 na wzór wg PN-B-06250 do obetonowania skrzynek ulicznych 
do zasuw; 

2.3. Dokumentacja 
Rury, kształtki i armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności 
z aprobatą. 

 



 

2.4. Składowanie 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

1.Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 
składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń 
i metod przeładunku. 

2. Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach l do 2 metrów. Nie 
przekraczać składowania wysokości ok. l m. 

3. Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, 
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości 
składowania 2 m. 

4. Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na 
spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

5. Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 
(korki, wkładki itp.). 

6. Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 
odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i 
transportować w opakowaniach fabrycznych. 

7. Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

8. Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 

9. Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 
zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 
ujemnych znacznie wzrasta. 

10. Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób 
uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i 
promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 

1. długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
 2. nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

 

Cement, materiały izolacyjne i uszczelniające oraz skrzynki żeliwne należy składować w 
magazynie.  Cement powinien być pakowany i dostarczany w workach papierowych. 
Kruszywo tj pospółkę i piasek należy składować w pryzmach zabezpieczając je przed 
zmieszaniem materiałami. Zaleca się składowanie materiałów w sposób umożliwiający dostęp 
do poszczególnych asortymentów. 
 
3.  Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w S-00.00 „Wymagania ogólne”.  
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 
a) koparka podsiębierna,  
b) spycharka gąsienicowa,  
c) podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 
d) komplet elektronarzędzi, 
e) płyty zagęszczające o masie ok. 200 kg i/lub stopy zagęszczające, 
f) ubijak ręczny „babka”, 



 

g) ręczne narzędzia do prac ziemnych, 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. Transport  
4.1. Transport rur kanałowych 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury kamionkowe dostarczane są na plac budowy 
zapakowane na paletach, a kształtki w skrzyniach lub paczkach powlekanych folią. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
 
4.2. Transport kręgów 
Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania, 
Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny 
być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się 
prefabrykatu oraz przed możliwością zachwiania równowagi środka transportowego, 
Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym 
prefabrykaty powinny być układane na elastycznych przekładkach ułożonych w pionie, 
Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do 
wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, 
Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek powinny 
być wykonywane przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do 
masy przenoszonych elementów prefabrykowanych, łącznie z osprzętem transportowym 
(zawiesiem), 
 
4.3. Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być 
przewożone luzem. 
 
4.4. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują: 
- segregacji składników, 
- zmiany składu mieszanki, 
- zanieczyszczenia mieszanki 
- obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
 
4.5. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.6. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 



 

 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne wymagania 
Wymagania ogólne przedstawiono w specyfikacji ST Wymagania ogólne.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWiOR i postanowieniami Kontraktu. 
 
5.2. Roboty pomiarowe  
Wytyczenie trasy projektowanych instalacji zewnętrznych  kanalizacji sanitarnej zgodnie z 
Prawem geodezyjnym oraz obowiązującymi instrukcjami GUGiK.  
Obsługa geodezyjna będzie polegała na pomiarach rzędnych posadowienia i usytuowania 
kanałów sanitarnych.  
Z przeprowadzonych pomiarów sporządzone będą szkice inwentaryzacyjne.  
Wykonawca wykona inwentaryzację wykonanych instalacji zewnętrznych  na  mapach 
geodezyjnych i przekaże dokumentację Inżynierowi.  
 
5.3. Roboty ziemne 
Wykop otwarty dla przewodów kanalizacyjnych należy wykonywać zgodnie z warunkami 
technicznymi wg PN-B-10736.  
Wykopy otwarte wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, odeskowane z zastosowaniem 
rozpór, wykonywane mechanicznie i ręcznie na odkład i wywóz ziemi z urobku do miejsca 
magazynowania, 
Podsypka piaskowa o grubości 10 cm, obsypka piaskowa o grubości 20 cm nad górę rury, 
Zasypka wykopów ziemią z odkładu lub gruntem budowlanych mineralnym sypkim, dowóz 
ziemi z miejsca magazynowania. 
W razie wystąpienia gruntów słabonośnych, nie nadających się do zasypki, wykonać 
całkowitą wymianę gruntu. 
Zagęszczenie zasypki wykopów w pasie drogowym do wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 
zgodnie z wymogami PN-B-10736,  
Wywóz nadmiaru ziemi na wysypisko odpadów.  
 
5.4. Roboty montażowe instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej  
1. Podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wykonać do istniejącej studni. 
2. Wykonać instalację  kanalizacji sanitarnej z rur  i kształtek kanalizacyjnych PVC-U SN8, 
łączonych na uszczelki gumowe wargowe (nie dopuszcza się rur PVC o ściankach 
strukturalnych wielowarstwowych,  z rdzeniem spienionym).  
3. Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków     
zgodnie z dokumentacją techniczną. Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może 
odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy 
sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń. Rury należy zabezpieczyć przed 
zniszczeniem poprzez wprowadzenie do nich tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, 
korków itp. 

       4. Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Wykonać podłoże 
wzmocnione piaskiem grubości 10cm. Na podłoże stosować piaski średnie i grube wg PN-
86/B-02480. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża 
wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego 
obu stronach. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu 
pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości. 



 

       5. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego 
twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 
 6. Montaż należy prowadzić ze spadkami zgodnymi z dokumentacją, pomiędzy węzłami od 
rzędnej niższej do wyższej. Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w 
dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać w pionie 0, 01 m. 

       7. Przed połączeniem rur, „bose” końce należy smarować środkami umożliwiającymi 
poślizg. „Bose” końce wciskać do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystąpieniem do 
montażu każdego kolejnego złącza, każda ostatnia rura, do kielicha, której przyłączamy 
nowy odcinek, powinna być zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg zasad podanych 
poniżej. 

Po wykonaniu wykopu, podsypka powinna być wykonana z materiału sypkiego, bez kamieni,  
. Wykonać obsypkę piaskową do wysokości   0,2 m powyżej wierzchu rury. Minimalna 
szerokość obsypki powinna wynosić 0,3 m z każdej strony rury. Używać przy tym tego 
samego materiału, który tworzy podsypkę. Powyżej obsypki można do wypełnienia wykopu 
stosować grunt nieściśliwy (piasek).   
  Grunt zagęszczać warstwami o maks. grubości 0,3 m, do wys. 0,3 m powyżej rurociągu               
ręcznie do wskaźnika zagęszczenia Is=1,0. Powyżej można używać urządzeń mechanicznych.   
8. Jeżeli pod dnem wykopu znajdują się warstwy słabe i łatwo ściśliwe o małej grubości, 
należy je usunąć i miejsca te wypełnić żwirem. 
9. Wykonany przewód czyścić i płukać wodą. Inspekcja video ułożonych przewodów wraz z 
wykonaniem raportu i filmu na płycie CD.  
10. Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącym podziemnym uzbrojeniem wykonać wg 
obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów: 
 - sieci gazowe średniego i niskiego ciśnienia  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
              Gospodarki z dnia 30.07.2001r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  
               odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. nr 97 z dnia 11.09.2001r.), 
 - linie i urządzenia telekomunikacyjne zgodnie z Zarządzeniem Ministra Łączności  
              z dnia 02.09.1997r.  
 - kable energetyczne ułożone w ziemi zgodnie z PN-76/E-05125, 
 - sieci wodociągowe zgodnie z PN-92/B-01715,  
 
5.5. Roboty montażowe studni rewizyjnych betonowych, separatora  
Na trasie wykonać studnie żelbetowe  prefabrykowane, z  betonu B45, wodoszczelnego (W8) 
o nasiąkliwości <4%wg DIN 4034, składające się z następujących  elementów:   
 - dno z wyprofilowaną kinetą betonową oraz przejściami szczelnymi na rury wg  
                 rysunków roboczych   
 - kręgi studzienne ze stopniami złazowymi żeliwnymi , 
 - płyta żelbetowa przykrywająca pod właz  
 - pierścień regulacyjny, 
 - pierścień odciążający żelbetowy, 
 - właz żeliwny typ ciężki D400,  
 - uszczelki gumowe, stożkowe, wyposażone w krawędź poślizgową ,do połączeń  
              kręgów studziennych, 
Studnie rewizyjne należy budować w wykopach jamistych z dnem wzmocnionym warstwą 
żwiru lub tłucznia grubości 15cm. Studnie powinny posiadać fabrycznie sadzone stopnie 
żeliwne lub z prętów stalowych o średnicy 18 do 22 zabezpieczonych przed korozją. Studnie 
zabezpieczyć z zewnątrz abizolem R+P. 
 Prowadzić geodezyjną obsługę montażu studzienek rewizyjnych wraz z kanałami 
ściekowymi. 
 



 

5.6. Roboty drogowe  
 Rozebrać nawierzchnię ulepszoną wraz z jej wywozem. Następnie   odtworzyć nawierzchnię  
w pasie drogowym,  według wymogów zarządcy dróg oraz z wymogami podanymi w 
Ogólnych Specyfikacjach Technicznych, opracowanymi na zlecenie GDDP przez Branżowy 
Zakład Doświadczalny budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o. W-wa.  

 6. Kontrola jakości robót 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie upoważnienia 
 
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ 
do akceptacji. 
 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie 
później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 
 Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
  
6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 
dla materiałów i systemów technologicznych. 
 
6.3.1. Kontrola i badanie robót ziemnych 
Sprawdzeniu podlega: 
- wykonanie wykopów i podłoża, 
- odwodnienie wykopów, 
- zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego znajdującego się w obrębie wykopu, 
- wykonanie niezbędnych wejść do wykopów, 
- zabezpieczenie wszelkich przejść i przejazdów w obrębie wykopów, 
- obsypka i zasypka wykopów wraz zagęszczeniem. 
 
6.3.2. Kontrola i badanie robót montażowych 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu  należy przeprowadzić 
próby szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla całego przewodu.  
 
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności 
wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610:2002 – Budowa i badania przewodów 
kanalizacyjnych.  
Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki przed 
przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 



 

a) zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami, 

b) odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony 
przed wszelkimi przemieszczeniami, 

c) wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
d) należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

Wykonać inspekcję video ułożonych przewodów wraz z wykonaniem raportu i filmu na 
płycie CD.  
 
6.3.3. Kontrola i badanie studni rewizyjnych kanalizacyjnych   
Studnie rewizyjne kanalizacyjne będą podlegały odbiorom technicznym częściowym i 
odbiorowi końcowemu wg wymagań zawartych w PN-92/B-10735.  
 
6.3.4. Kontrola i badanie robót drogowych 
Kontrola i badanie nawierzchni dróg ulepszonych będzie się odbywało wg wymogów 
określonych w ogólnych specyfikacjach technicznych opracowanych na zlecenie Generalnej Dyrekcji 
Dróg Publicznych przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego. 
 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania 
ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
Ilość robót oblicza się według: 

- sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym,  
- sporządzonych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inżyniera obmiarów,  

z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze 
obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 
Jednostki obmiarowe: 

W m3 mierzy się: 
- wykopy, zasypki,  
- podsypki i obsypki, 
 
W m2 mierzy się: 
- umocnienie wykopów, 
- rozbiórki i odtworzenie nawierzchni 
 
 W m mierzy się: 
- wykonanie przewodów, 
- próba szczelności przewodu, 
 
W sztukach mierzy się: 
- studnie kanalizacyjne,  
-separator, 
 
 



 

8. Odbiory robót 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST„Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN) 
W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. 
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem 
budowy kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. W 
związku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie: 
 a) zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności  
   zastosowanych materiałów, 
 b) prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki,  
    zasypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania, 
 c) montaż studzienek na podłożu i podłączenie jej z kanałem ściekowym,  
 d) prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku  
    i  spadku połączeń, zmian kierunku, 
 e) prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy  

 przejściach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności na 
ciśnienie 

 f) odtworzenie nawierzchni w drogach.  
 
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru 
końcowego, który polega na sprawdzeniu: 
 a) protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich 
   postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia  
 protokołów z prób szczelności, 
 b) aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany  
  i uzupełnienia. 
Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale 
przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi 
protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły 
się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich 
usunięcia. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST„Wymagania ogólne". 
Płatność za jednostkę obmiarową  roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań. 
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w 
przedmiarze robót niniejszej ST.  
 
Cena  wykonania przyłącza i instalacji zewnętrznej  kanalizacji obejmuje: 

-  badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
 -  zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

 - wykonanie projektu organizacji ruchu, 
 - koszty zajęcia pasa drogowego, 



 

 -  wykonanie niezbędnych tymczasowych  nawierzchni  komunikacyjnych, 
 -  wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
 - wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań  
    i  sprawdzeń robót, 
 - rozebranie i odtworzenie nawierzchni,  

 - wykonanie robót ziemnych wraz z wymianą gruntu na piaszczysty nadający się do zagęszczenia, 
 - wykonanie umocnienia wykopów,  
 - wykonanie odwodnienia wykopów,  
 -  wykonanie podsypki i obsypki instalacji  kanalizacyjnej, 

 - dostawę i montaż rur, kształtek  PCV-U , w ziemi, 
 - próby szczelności przewodów, 

- podłączenie istniejącej kanalizacji sanitarnej z nowobudowaną,   
 -  montaż rur ochronnych,  
 - płukanie i  kamerowanie przewodu,  
 -  koszty zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia terenu, 
 - roboty pomiarowe z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (szkice        
    i mapy) 
 - uporządkowanie placu budowy po robotach. 

 
Cena  wykonania studzienki kanalizacyjnej, separatora obejmuje: 

 - dostawa i montaż studni,  
 -dostawa i montaż separatora,  
 -  wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
 - wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań  
    i  sprawdzeń robót, 
 - roboty pomiarowe z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (szkice        
    i mapy) 

 
10. Przepisy związane 
1) WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
Prawo ochrony środowiska. Ustawa z dnia 27.04.2001r. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w 
sprawie rodzaju opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie, 
PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-92/B-10735 Kanalizacja Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  
PN-83/8836-02 Roboty ziemne – wymagania i badania przy odbiorze  
PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – pojęcia ogólne i definicje, 
PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – wymagania  
PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – planowanie,   
PN-EN 752-4:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – obliczenia hydrauliczne i 
oddziaływanie na  środowisko,  
PN-EN 752-5:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – modernizacja, 
PN-EN 752-7:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – eksploatacja i użytkowanie, 
PN-EN 1610:2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  
PN-EN 1401-1:1999 Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z PCV-U do 
odwadniania i kanalizacji – wymagania dotyczące rur kształtek i systemu 
 
Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN). 



 

ST-01.03  ZEWNĘTRZNA  INSTALACJA GAZOWA 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem zewnętrznej instalacji gazowej.    
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robot objętych  ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1.   

a. Roboty przygotowawcze obejmujące wytyczenie trasy instalacji gazowej,  
b. Roboty ziemne wraz z  umocnieniem wykopów i odwodnieniem, 
c. Roboty montażowe zewnętrznej instalacji gazowej wraz z zabezpieczeniem 

istniejącego uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyżowań i zbliżeń, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie normami i szczegółowymi przepisami, 

d. Włączenie do istniejącej skrzynki gazowej, 
e. Próba szczelności, dezynfekcja, płukanie inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 

  
1.4. Klasyfikacja robót wg  Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV) 
Kod CPV 45231220-3 Roboty budowlane w zakresie  gazociągów.  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.5. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót – ITB. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w 
przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie 
gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania 
Materiały i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadać zaświadczenie o 
gwarantowanej spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów 
powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca 



 

się uwagę na to, aby metody stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń 
powierzchni roboczych, ani nie obniżyły właściwości fizycznych i wytrzymałościowych 
materiałów.  

Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych 
ubytków. 

Rury z tworzyw sztucznych winny być trwale oznaczone. 

 Wykonawcza zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, 
świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, 
rysunków montażowych itp.  

 Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z 
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

2.2. Wymagania dotyczące materiałów  
 
2.2.1. Roboty pomiarowe: 
       1) paliki drewniane o średnicy od 0,05m do 0,08m i długości około 0,3m, 
       2) dla punktów utrwalonych w istniejących nawierzchniach utwardzonych bolce stalowe 

 o średnicy  5mm i długości od 0,04m do 0,06m. 
 

2.2.2. Roboty ziemne: 
1) Grunty budowlane mineralne nieskaliste wg PN-86/B-02480, 
2) Grunty budowlane gruboziarniste: żwir, pospółka wg PN-86/B-02480, 

 
2.2.3. Roboty montażowe zewnętrznej instalacji gazu: 

1) Rury i kształtki do gazu PE-HD SDR17 PE100, 
2)  Mufy elektrooporowe PEHD , 
3) Taśma ostrzegawcza polietylenowa niebieska z wkładką ze stali nierdzewnej, 
4) Kształtki polietylenowe bose  PN10  do połączeń zgrzewanych doczołowo, 

5) Kształtki polietylenowe elektrooporowe    PN10  do połączeń  zgrzewanych  

elektrooporowo, 

6) Szafka gazowa 600x600x350, 

7) Zawór MAG 3   

2.3. Dokumentacja 
Rury, kształtki i armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną,   

 

2.4. Składowanie 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

1.Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 
składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń 
i metod przeładunku. 



 

2. Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach l do 2 metrów. Nie 
przekraczać składowania wysokości ok. l m. 

3. Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, 
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości 
składowania 2 m. 

4. Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na 
spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

5. Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 
(korki, wkładki itp.). 

6. Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 
odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i 
transportować w opakowaniach fabrycznych. 

7. Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

8. Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 

9. Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 
zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 
ujemnych znacznie wzrasta. 

10. Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób 
uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i 
promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 

1. długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
 2. nadmiernym  nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

 

Cement, materiały izolacyjne i uszczelniające oraz skrzynki żeliwne należy składować w 
magazynie.  Cement powinien być pakowany i dostarczany w workach papierowych. 
Kruszywo tj pospółkę i piasek należy składować w pryzmach zabezpieczając je przed 
zmieszaniem materiałami. Zaleca się składowanie materiałów w sposób umożliwiający dostęp 
do poszczególnych asortymentów. 
 
3.  Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.  Do 
wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

a) zgrzewarki do zgrzewania doczołowego rur PE,  
b) zgrzewarki do kształtek elektrooporowych, 
c) podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 
d) komplet elektronarzędzi, 
e) komplet narzędzi ślusarskich, 
f) komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych, 
g) płyty zagęszczające o masie ok. 200 kg i/lub stopy zagęszczające, 
h) ubijak ręczny „babka”, 
i) ręczne narzędzia do prac ziemnych. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 



 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. Transport  
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych 
stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki 
transportu: 

a) samochód skrzyniowy,  
b) samochód dostawczy. 
Rury  i urządzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być 
układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać 
się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie rur. Rur nie 
wolno zrzucać ze środków transportowych. Transport rur powinien być wykonywany 
pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową 
nie były dłuższe niż l metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na 
powierzchni ładunkowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 
transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację Inżyniera. 

 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne wymagania 
Wymagania ogólne przedstawiono w specyfikacji ST Wymagania ogólne.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWiOR i postanowieniami Kontraktu. 
 
5.2. Roboty pomiarowe  
Wytyczenie trasy projektowanych przyłączy wodociągowych zgodnie z Prawem 
geodezyjnym oraz obowiązującymi instrukcjami GUGiK.  
Obsługa geodezyjna będzie polegała na pomiarach rzędnych posadowienia i usytuowania 
kanałów przyłączy wodociągowych.  
Z przeprowadzonych pomiarów sporządzone będą szkice inwentaryzacyjne.  
Wykonawca wykona inwentaryzację wykonanych przyłączy na  mapach geodezyjnych i 
przekaże dokumentację Inżynierowi.  
 
5.3. Roboty ziemne 
Wykop otwarty dla przewodów gazowych należy wykonywać zgodnie z warunkami 
technicznymi wg PN-B-10736.  
Wykopy otwarte wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, odeskowane z zastosowaniem 
rozpór, wykonywane mechanicznie i ręcznie, wywóz ziemi z urobku do miejsca 
magazynowania, 
Podsypka piaskowa o grubości 10 cm, obsypka piaskowa o grubości 20 cm, 
Zasypka wykopów ziemią z odkładu lub gruntem budowlanych mineralnym sypkim, dowóz 
ziemi z miejsca magazynowania. 



 

W razie wystąpienia gruntów słabonośnych, nie nadających się do zasypki, wykonać 
całkowitą wymianę gruntu. 
Zagęszczenie zasypki wykopów w pasie drogowym  do wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 
zgodnie z wymogami PN-B-10736,  
Wywóz nadmiaru ziemi na wysypisko odpadów.  
 
5.4. Roboty montażowe    
1.Wykonanie  instalacji zewnętrznej  gazowej  powinno być zgodne z Dokumentacją  
Projektową z zakresie lokalizacji, wymiarowania poszczególnych elementów oraz rzędnych 
posadowienia. Wyznaczenie instalacji zewnętrznej wodociągowego powinno być zgodne z 
wymogami ST .. 
  
 2.   Łączenie rur PE za pomocą zgrzewania doczołowego, elektrokształtek, połączeń 
kołnierzowych,. Połączenia kołnierzowe zabezpieczyć taśmą termokurczliwą, do połączeń 
rurociągów i armatury stosować śruby ze stali  nierdzewnej. 
  
3. Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącym podziemnym uzbrojeniem wykonać wg 
obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów: 
 - sieci gazowe średniego i niskiego ciśnienia  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  
               Gospodarki z dnia 30.07.2001r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  
               odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. nr 97 z dnia 11.09.2001r.), 
  
4.Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną należy wykonać jako gazoszczelną, 
stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury.  
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej 
rury przewodu: 
 a) co najmniej o 2cm przy przejściu przez przegrodę pionową, 
 b) co najmniej o 1cm, przy przejściu przez strop.  
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej 
poziomu terenu, powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi 
gazoszczelność i wodoszczelność. 
 
Prowadzić geodezyjną obsługę montażu zewnętrznej instalacji  gazowej. 
 
6. Kontrola jakości robót 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie upoważnienia 
 
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ 



 

do akceptacji. 
 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie 
później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 
 Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
  
6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 
dla materiałów i systemów technologicznych. 
 
6.4. Próby szczelności przewodu 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić 
próby szczelności. Próbę szczelności należy wykonać dla całej instalacji. 
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są 
podane w normie. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować 
następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 

f) zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami, 

g) odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony 
przed wszelkimi przemieszczeniami, 

h) wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
i) profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach 

badanego odcinka, 
j) należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

  
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
Wykonawcy, Inżyniera i użytkownika. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
Ilość robót oblicza się według: 

- sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym,  
- sporządzonych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inżyniera obmiarów,  
z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w 
księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 

W m3 mierzy się: 
- wykopy, zasypki,  
- blok oporowy,  
 
W m2 mierzy się: 
- umocnienie wykopów, 
- podsypki i obsypki, 
  
 
W m mierzy się: 



 

- instalacje zewnętrzną gazową, 
- oznakowanie trasy taśmą, 
- próbę szczelności, 
  

 
8. Odbiory robót 
Ogólne zasady odbioru robót  podano w ST „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN) 
W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. 
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem 
budowy kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. W 
związku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie: 
 a) zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności  
   zastosowanych materiałów, 
 b) prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki,  
    zasypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania, 
 c) prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku  
    i  spadku połączeń,  
 d) prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy 

 przejściach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności na 
ciśnienie. 

 
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru 
końcowego, który polega na sprawdzeniu: 
 a) protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich 
   postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia  
 protokołów z prób szczelności,   wyników  stopnia zagęszczenia gruntu zasypki  
 wykopu, 
 b) zbadaniu rozstawu armatury i jej działania,  
 b) zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją  
  geodezyjną,  
Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale 
przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi 
protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły 
się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich 
usunięcia 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 
Płatność za jednostkę obmiarową  roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań. 
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w 
przedmiarze robót niniejszej ST.  
 



 

Cena  wykonania zewnętrznej instalacji  gazowej obejmuje: 
 - badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
 - wykonanie projektu organizacji ruchu, 

- koszty zajęcia pasa drogowego, 
 - wykonanie robót ziemnych wraz z wymianą gruntu na piaszczysty nadający się do zagęszczenia, 
 - wykonanie umocnienia wykopów,  
 - wykonanie odwodnienia wykopów,  

-  wykonanie podsypki i obsypki instalacji, 
 - wykonanie niezbędnych tymczasowych  nawierzchni  komunikacyjnych, 
 - wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań  
    i  sprawdzeń robót, 

-  dostawę i montaż rur, kształtek  PE, stalowych,  żeliwnych, 
 -  montaż rur ochronnych, 
 - koszty zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia terenu, 
 - oznakowanie trasy instalacji gazu  taśmą  ostrzegawczą w ziemi, 
 -  próby szczelności instalacji gazu,  
 - wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
      -  roboty pomiarowe z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (szkice        
    i mapy),  
 - uporządkowanie placu budowy po robotach, 

 
Cena  wykonania skrzynki gazowej obejmuje: 

 -  zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
 - dostawa i montaż skrzynki gazowej wraz z osprzętem i zaworem MAG-3,  
 -  dostawę i montaż rur, kształtek  PE, stalowych,  

 
10. Przepisy związane 

1) WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

2) PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

3) PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane. 

4) PN-EN20225:1994 - Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki – Wymiarowanie 

5) PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne – wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych I 
kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. 

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ST-02.01.  INSTALACJE WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ  I  P-PO Ż 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem instalacji wody zimnej, ciepłej  i p-poż . 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Zakres robót przy wykonywaniu instalacji obejmuje: 
-dostawę materiałów, 
-wykonanie instalacji wodociągowej, 
-wykonanie instalacji p-poż,  
-montaż armatury, 
-wykonanie izolacji 
-przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
1.4. Klasyfikacja robót wg  Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV) 
 
Kod CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne   
 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.6. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w 
przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie 
gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z WTWiO - Warunki 
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB Polskimi Normami, oraz innymi przepisami 
dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania 
Do wykonania  instalacji wodociągowej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą 
posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom (Dz. U. Nr 



 

92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 
Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła 
są niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło 
zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
2.1.1. Przewody, kształtki wodociągowe instalacji p-poż   
-Instalacja p-poż - rury i kształtki stalowe S gwintowane podwójnie ocynkowane d=32mm; 
50mm;   wg PN-84/H-74200,  
-łączniki z żeliwa ciągliwego wg PN-67/H-74392÷74393 
-izolacja cieplna otulinami z kauczuku  grubość s=9mm    
  
 
2.1.2. Hydranty 
- Hydranty wewnętrzne HW-25W-30  (zawory hydrantowe DN25 i szafki hydrantowe z 
wężem gaśniczym półsztywnym o długości 30m i prądownicą na strumień rozproszony 
stożkowy). Szafka wnękowa,  zamykana na zamek patentowy. Zwijadło na wąż o średnicy 
tarcz Ø600 mm wykonane z blachy o grubości 1,2 mm, tłoczone, malowane farbą 
epoksydowo-poliestrową  - zgodnie z Polską normą PN-92/N-01256/01.   
  
2.1.3. Przewody, kształtki wodociągowe instalacji wody użytkowej   
-Instalacja z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT   -     
Połączenia rur systemowe, zaprasowywane, 
-uchwyty stalowe z gumową wkładką ochronną, 
-izolacja cieplna otulinami ze spienionego polietylenu,  gr. 20mm, 30mm 
-izolacja przeciwwilgociowa instalacji wody zimnej otulinami ze spienionego polietylenu  gr. 
13mm  
 
2.1.4. Zawory  
- Zawór pierwszeństwa typ W  300-50A    
- zawór antyskażeniowy typu  EA    
  
Armatura odcinająca kulowa gwintowa lub kołnierzowa z mosiądzu lub brązu z 
uszczelnieniem teflonowym: 
 -Zawory odcinające  kulowe ,     
- Zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm ze złączką do węża z blokadą strumienia zwrotnego 
- zawory do baterii kątowe z filtrem, 
 
2.1.5. Biały montaż 
Armatura czerpalna -  należy stosować  baterie i zawory zalecane do montowania w 
sanitariatach publicznych. Podłączenia baterii czerpalnych stojących i misek ustępowych do 
przewodów instalacji wodociągowej wody zimnej wykonane za pomocą węży elastycznych z 
miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych. Podłączenia baterii naściennych za pomocą 
typowych kształtek gwintowych.   
 - Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe – stojące,  
-  zawór natryskowy ręczny z głowicą mieszającą ceramiczną.  Natrysk ścienny ruchomy. 
 
2.1.6. Podparcia, 



 

- mocowanie przewodów instalacji wodociągowej przy pomocy uchwytów stalowych z 
gumową wkładką ochronną, 
 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów 
niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz 
spełniać warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 
92 poz. 881)   
 
3.  Sprzęt  
3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny 
być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  
zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego  dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania 
kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest 
przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
 
4. Transport  
4.1. Transport rur przewodowych 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 
przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie 
powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia 
mechaniczne. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy 
zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i niższej.  
 
4.2. Transport armatury 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być 
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Armatura drobna  powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 
 
 4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 
danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 



 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40°C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe 
składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych 
Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 
Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach 
drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m.. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp.) powinny być 
składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków 
ostrożności. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Instalacja wodociągowa 
1. Do  rozpoczęcia  montażu  instalacji wody można  przystąpić po stwierdzeniu  przez 
kierownika budowy, że: 
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 
robót instalacyjnych, 
- elementy    budowlano-konstrukcyjne,    mające   wpływ    na   montaż   urządzeń   instalacji 
wodociągowej odpowiadają założeniom projektowym. 
2. Odstępstwa   od   dokumentacji  technicznej   mogą  dotyczyć tylko  dostosowania  
urządzeń  instalacji wodociągowej  do wprowadzonych zmian  konstrukcyjno-
budowlanych,  bądź zastąpienia zaprojektowanych materiałów lub elementów (w przypadku 
niemożności ich uzyskania) przez inne rodzaje materiałów lub elementów o zbliżonych 
charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, że w wyniku 
wprowadzonych zmian nie nastąpi pogorszenie właściwości użytkowania i trwałości 
urządzenia. Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez inwestora i projektanta. 
 
3. Instalację p-poż wykonać z rury stalowej podwójnie ocynkowanej. 
4. Przejścia przewodów instalacji wodociągowej przez stropy i ściany stref oddzielenia 
pożarowego zabezpieczyć masami (rury niepalne) i kasetami (rury palne) firmy HILTI o 
klasie odporności ogniowej równej klasie danej przegrody.  Przy wprowadzaniu 
pojedynczych rur instalacji wodnych i kanalizacyjnych do pomieszczeń sanitarnych przepusty 
przeciwpożarowe nie są wymagane. Przepusty nie są również wymagane w przypadku 
wprowadzania rur o średnicy zewnętrznej do 4cm.  
5. Przejścia przewodów instalacji wodociągowej przez stropy i ściany budynku nie 
stanowiących oddzieleń przeciwpożarowych w tulejach ochronnych osłonowych stalowych. 
Między tuleją osłonową i rurą właściwą warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub 
innego materiału plastycznego 
6. Przewody wodociągowe i ciepłej wody mogą być prowadzone w obudowanych węzłach 
sanitarnych, przy czym należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia.   
7. Przewody  w  bruzdach  powinny  mieć  izolację  cieplną  oraz  powietrzną  nie  mniejszą 
niż 3cm. Niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni bruzd  materiałami budowlanymi;  
zakrycie bruzd  powinno nastąpić  po  dokonaniu  odbioru  częściowego  instalacji  
wodociągowej i  ciepłej wody. Powierzchnia przewodów ciepłej i zimnej wody 
prowadzonych w bruzdach powinna być zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzd . 
8.   Nie wolno prowadzić przewodów  wodociągowych i ciepłej wody powyżej przewodów elektrycznych. 
9. Odległość zewnętrznej powierzchni rury wodociągowej lub jej izolacji od ściany, stropu 
albo podłogi powinna wynosić co najmniej: 



 

- dla przewodów o średnicy 25 mm - 3 cm, 
- dla przewodów o średnicy 32 - 50 mm - 5 cm, 
10. Minimalne odległości przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów 
      elektrycznych powinny wynosić 10 cm. 
11. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub 
wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, 
odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w 
przewodach i przegrodach budowlanych.   Pomiędzy   przewodem   a   obejmą  uchwytu   lub  wspornika   
należy  stosować  podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów 
poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 
 
 5.2.Montaż przewodów z rur stalowych ocynkowanych 
1. Połączenia gwintowane należy uszczelniać przy użyciu elastycznej taśmy teflonowej, 
lub past uszczelniających. Do urządzeń wody pitnej nie wolno stosować minii lub farb 
miniowych. 
2. Zmiany   kierunku   prowadzenia   przewodów   należy  wykonywać  wyłącznie   przy   
użyciu  łączników; niedopuszczalne jest gięcie rur stalowych ocynkowanych zarówno na 
zimno, jak i na gorąco. 
3. Przejścia przewodów instalacji wodociągowej przez stropy i ściany stref oddzielenia 
pożarowego zabezpieczyć masami (rury niepalne) i kasetami (rury palne) firmy HILTI o 
klasie odporności ogniowej równej klasie danej przegrody.  Przy wprowadzaniu 
pojedynczych rur instalacji wodnych i kanalizacyjnych do pomieszczeń sanitarnych przepusty 
przeciwpożarowe nie są wymagane. Przepusty nie są również wymagane w przypadku 
wprowadzania rur o średnicy zewnętrznej do 4cm.  
4. Przejścia przewodów instalacji wodociągowej przez stropy i ściany budynku nie 
stanowiących oddzieleń przeciwpożarowych w tulejach ochronnych osłonowych stalowych. 
Między tuleją osłonową i rurą właściwą warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub 
innego materiału plastycznego 
5. Maksymalne   odległości   pomiędzy   punktami   mocowania   przewodów   poziomych  z  
rur  stalowych ocynkowanych powinny wynosić: 
- dla rur o średnicy : 25 - 32 mm - odległość 2,0 m, 
- dla rur o średnicy : 40 - 65 mm - odległość 2,5m. 
 
 
 5.3. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 
protokołem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki 
poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich 
styków elementów warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 
 
5.4.Montaż armatury   
1. Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom 
pracy (ciśnienie, temperatura) danej instalacji. 
2.  W  przypadkach   koniecznych,   wynikających  z  dokumentacji  technicznej,   powinna  
być stosowana armatura przemysłowa lub specjalna. 



 

3. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym należy zainstalować w najniższych punktach instalacji.  
4.   Do   baterii   i  zaworów  czerpalnych  stojących  należy  stosować łączniki  elastyczne,   
ograniczające rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury. 
5. Montaż zestawów hydroforowych zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić projekt z aktualnym 
projektem architektoniczno - konstrukcyjnym. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Można dokonać prób szczelności poszczególnych zładów lub odgałęzień. Badania szczelności 
urządzeń należy przeprowadzić w temperaturze otoczenia powyżej 0 ºC. Badania wykonać 
przed zakryciem bruzd i obudów. W przypadkach koniecznych może być wykonana próba 
częściowa, jeżeli badanie szczelności w czasie próby końcowej byłoby niemożliwe lub 
utrudnione.  

- Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości  
ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 1,0 MPa nie powinna wykazywać  
przecieków na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach. 
- Instalacje uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje  
spadku ciśnienia.  

Czynności przy wykonywaniu próby szczelności: 
- napełnienie instalacji wodą zimną 
- podłączenie pompy wytworzenia ciśnienia 
- wytworzenie ciśnienia próbnego trzykrotnie w odstępach co 10 min. 
- po ostatnim osiągnięciu ciśnienia próbnego w czasie 30 min. ciśnienie nie powinno 
 obniżyć się o więcej niż 0,6 bara, po dalszych 2 godzinach - nie więcej niż 0,2 bara od  
 wartości odczytanej po 30 min. 
- wytworzenie na przemian ciśnienia 10 bar i 1bar w czterech cyklach co najmniej 
 5 minutowych 
- pomiędzy poszczególnymi cyklami próby sieć rur powinna pozostawać w stanie  
bezciśnieniowym 
- podczas próby instalacja musi być całkowicie odpowietrzona 
- sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń i dławic 
- spuszczenie wody 
- uszczelnienie armatury 

Całość robót należy wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano - montażowych cz. II - instalacje sanitarne i wodne”. 
 
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
Instalacja wodociągowa 
-odchylenie przewodu rurowego  nie powinna przekraczać  5 mm, 
-odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku). 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest : 



 

-  wykonanego i odebranego przewodu - m 
-  montaż armatury - szt, 
- montaż hydrantów - szt 
- wykonanie próby szczelności - m 
-  izolacja przewodów- m  
 
8. Odbiory robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera Nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiory robót 
Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu 
stwierdzenie czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do 
eksploatacji i osiągają zakładane parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia 
inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia 
o zakończeniu robót na budowie. 
 
8.2.1. Odbiór częściowy 
Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane 
przed zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić: 
-zgodność wykonania z projektem, 
-użycie właściwych materiałów, 
-wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 
Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, 
jednak bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia. 
8.2.2. Odbiór końcowy 
Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać 
komisyjnego odbioru końcowego. 
W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego 
wykonawcy inwestora i użytkownika;  
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały 
dokonane uprzednio, wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu 
końcowego. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
-zgodność wykonania z projektem, 
-zgodność wykonania z WTWiO. 
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
-Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami 
dokonywanymi w trakcie budowy, 
-Dziennik budowy i książkę obmiarów, 
-protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 
-protokoły wykonanych prób i badań, 
-świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 
odbiorom technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
-Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych 
w instalacjach. 
Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem 
przed dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie 



 

działania poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie 
stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy 
z adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów 
podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez 
osoby prowadzące budowę. 
 
8.3. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność 
wykwalifikowanego technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu 
mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 
 
Płatności będą wykonywane na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych wg niniejszej ST 
i dokonaniu odbiorów technicznych wszystkich elementów robót . 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:  
- wykonanie robot przygotowawczych; 
- zakup i dostawę materiałów, urządzeń,  
- trasowanie przewodów, 
- montaż rurociągów z armaturą,  
-  wykonanie podejść do przyborów i  urządzeń; 
- montaż urządzeń,  
-  montaż przejść przez stropy i ścian 
- wykucie niezbędnych otworów w przegrodach budowlanych z obsadzeniem tulei; 
-zabudowę urządzeń wraz z wszelkimi niezbędnymi instalacjami i przyłączami 
technologicznymi oraz pracami budowlano-konstrukcyjnymi (przygotowanie podłoża, 
fundamenty, izolacje itp.) 
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań  
i sprawdzeń robót 
- wykonanie prób szczelności. 
- wykonanie izolacji termicznej, 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy 
- uporządkowanie placu budowy po robotach. 
 
10. Przepisy związane 
 
PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 
PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
PN-84/H-74200 Rury i kształtki stalowe  
PN-81/B-
10700.02 

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur 
stalowych ocynkowanych. 

PN-B-02421:200    Izolacje cieplne 
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru 
sieci wodociągowych – 2001 r. 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
 
 



 

ST-02.02.  INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ   
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej.   
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  
 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Zakres robót przy wykonywaniu instalacji obejmuje: 
-dostawę materiałów, 
-wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, 
-montaż armatury, 
-przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
1.4. Klasyfikacja robót wg  Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV) 
Klasyfikacja robót wg  Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV) 
- Kod CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.6. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w 
przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie 
gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania 
Do wykonania instalacji  kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą 
posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom (Dz. U. Nr 



 

92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 
Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła 
są niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło 
zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
2.1.1. Przewody, kształtki kanalizacyjne 
- Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone pod posadzką   wykonać z rur i 
kształtek z rur PVC-U lite SN8.   
- Przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnątrz budynku w obrębie pionów i podejść 
do przyborów sanitarnych wykonane z rur i kształtek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych  
PP/HT, o połączeniach kielichowych łączonych na fabrycznie wmontowaną uszczelkę 
gumową. 
-Przewody instalacji odprowadzenia skroplin wykonane z rur i kształtek kanalizacyjnych z 
tworzyw sztucznych  PP/HT, o połączeniach kielichowych łączonych na fabrycznie 
wmontowaną uszczelkę gumową. 
-Czyszczaki kanalizacyjne z PCW   
-Rura wywiewna z PCW 110/160mm,   
- Wpust podłogowy ze stali kwasoodpornej,  
- odwodnienie liniowe , 
- studnia schładzająca z przykryciem,  
 
2.1.2. Biały montaż 
  
-Miski ustępowe porcelanowe z powłoką ceramiczną bez mikro porów ułatwiające 
utrzymanie czystości,  
-Miski ustępowe porcelanowe dla niepełnosprawnych,  z powłoką ceramiczną bez mikro 
porów ułatwiające utrzymanie czystości,  
-Umywalki porcelanowe    z powłoką ceramiczną bez mikro porów ułatwiające utrzymanie 
czystości, na półpostumencie porcelanowym do umywalki,  
-Umywalki dla niepełnosprawnych    z powłoką ceramiczną bez mikro porów ułatwiające 
utrzymanie czystości,  
-Syfony umywalkowe pojedyncze i podwójne,  
-Brodziki natryskowe akrylowe 90cm,  
-Kabiny natryskowe z szybami ze szkła hartowanego,  
-Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej 2-komorowe z ociekaczem, do montażu na szafce, 
- zlew jednokomorowy ,  
-Pochwyty dla osób niepełnosprawnych, przy WC, umywalce,   
  
  
2.1.4. Podparcia 
-Uchwyty stalowe z gumową wkładką ochronną oraz uchwyty z tworzyw sztucznych, dla rur 
kanalizacyjnych,     
 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów 
niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz 
spełniać warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 
92 poz. 881)   
 



 

3.  Sprzęt  
3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny 
być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  
zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego  dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania 
kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest 
przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
 
4. Transport  
4.1. Transport rur przewodowych 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 
przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie 
powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia 
mechaniczne. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy 
zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i niższej. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych 
i kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy 
należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 
 
4.2. Transport przyborów sanitarnych 
Transport przyborów sanitarnych powinien odbywać się krytymi środkami transportu, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Przybory sanitarne transportowane 
luzem powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Armatura drobna  powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 
 
 4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 
danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 



 

słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40°C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe 
składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur 
z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. 
Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 
Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach 
drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie 
może powodować nacisku na kielichy rur, powodując ich deformację. 
Zabezpieczenia przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków 
i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania 
należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp.) powinny być 
składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków 
ostrożności. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Kanał z rur PVC i PP 
 
1. Poziome   przewody   kanalizacyjne   z   rur   PVC   prowadzone   wewnątrz   budynku   pod   
posadzką pomieszczeń, w  których temperatura nie spada poniżej 0°C powinny być 
ułożone w ziemi na takiej głębokości, aby odległość od powierzchni podłogi do wierzchu 
przewodu wynosiła co najmniej 50cm. Niedopuszczalne jest bezpośrednie układanie 
przewodów pod twardą podłogą na podłożu betonowym. 
2. Układanie poziomych przewodów kanalizacyjnych pod podłogą równolegle do ścian 
konstrukcyjnych poniżej   ław    fundamentowych   wymaga   zabezpieczenia   przed    naruszeniem   
stateczności   budowli. 
3.Rury z PVC i PP należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych 
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego 
przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury, wykonując 
odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: przycinanie rur, ukosowanie 
bosych końców rur i ich oznaczenie. 
4. Przejścia przewodów instalacji kanalizacyjnej przez stropy i ściany stref oddzielenia 
pożarowego zabezpieczyć kasetami (rury palne) firmy HILTI o klasie odporności ogniowej 
równej klasie danej przegrody. Przy wprowadzaniu pojedynczych rur instalacji wodnych i 
kanalizacyjnych do pomieszczeń sanitarnych przepusty przeciwpożarowe nie są wymagane. 
5. Przejścia przewodów instalacji kanalizacyjnej przez stropy i ściany budynku nie 
stanowiących oddzieleń przeciwpożarowych w tulejach osłonowych. Między tuleją osłonową 
i rurą właściwą warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiału 
plastycznego 
 
5.2.Montaż przyborów sanitarnych 
1. Podłączenia przyborów sanitarnych do przewodów podejść kanalizacyjnych instalacji 
kanalizacyjnej sanitarnej wykonane w sposób standardowy dla tego typu przyborów 
sanitarnych 
 2. Przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnątrz budynku w obrębie pionów i 
podejść do przyborów sanitarnych wykonane z rur i kształtek kanalizacyjnych z tworzyw 
sztucznych o połączeniach kielichowych łączonych na fabrycznie wmontowaną uszczelkę 
gumową. 



 

3. Podejścia kanalizacyjne do poszczególnych przyborów sanitarnych prowadzone ze 
spadkiem minimum 2%. Średnice podejść wg PN-92/B-01707. 
4. Przybory sanitarne umieszczone na wysokościach standardowych, odpowiednich dla 
poszczególnych rodzajów przyborów sanitarnych. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić projekt z aktualnym 
projektem architektoniczno - konstrukcyjnym. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem kanałów, w których 
prowadzona jest kanalizacja wewnętrzna, jak następuje: 

- podejścia i przewody spustowe należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego 
 przepływu przez nie wody, 
- poziomy odpływowe sprawdzić na szczelność poprzez oględziny po napełnieniu wodą 
 instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 

Odbiór instalacji kanalizacyjnej sanitarnej 
Odbiory międzyoperacyjne polegają na sprawdzeniu: 

- przebiegu tras kanalizacyjnych,  
- szczelności połączeń kanalizacyjnych, 
- sposobów prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
- elementów kompensacji, lokalizacji przyborów sanitarnych. 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w 
wyniku postępu robot. 
Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badań 
szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacja techniczną.  
Ponadto należy skontrolować: 

- użycie właściwych materiałów, 
- odległości przewodów  kanalizacji wewnętrznej od przewodów cieplnych, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- prawidłowość wykonania mocowań punktów przesuwnych, 
- wielkości spadków przewodów, 
- prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych. 

 
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
Instalacja kanalizacji sanitarnej 

-Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie 
technicznym, mogą wynosić ± 10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z 
zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym 
(pionem) i z zasady osiowego montażu elementów przewodów. 
-Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników 
o kącie rozwarcia nie większym niż 45°.  Stosowanie na tych przewodach czwórników 
nie jest dopuszczalne. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w 
świadectwo kontroli jakości producenta. 

 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 



 

 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest: 
- wykonanego i odebranego przewodu, odwodnienia linowego - m (metr) 
- zamontowany przyboru: ustęp, pisuar – szt,  
- umywalka, natrysk, kabina natryskowa, pochwyt dla niepełnosprawnych, wpust podłogowy, 
czyszczak, kominek wywiewny - kpl. 
- przebicie otworu w ścianie i w stropie - otw. 
 
8. Odbiory robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera Nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiory robót 
Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu 
stwierdzenie czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do 
eksploatacji i osiągają zakładane parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia 
inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia 
o zakończeniu robót na budowie. 
 
8.2.1. Odbiór częściowy 
Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane 
przed zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić: 
-zgodność wykonania z projektem, 
-użycie właściwych materiałów, 
-wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 
Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, 
jednak bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia. 
 
8.2.2. Odbiór końcowy 
Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać 
komisyjnego odbioru końcowego. 
W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego 
wykonawcy inwestora i użytkownika;  
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały 
dokonane uprzednio, wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu 
końcowego. 
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
-zgodność wykonania z projektem, 
-zgodność wykonania z WTWiO. 
 
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
-Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami 
dokonywanymi w trakcie budowy, 



 

-Dziennik budowy i książkę obmiarów, 
-protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 
-protokoły wykonanych prób i badań, 
-świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 
odbiorom technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
-Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych 
w instalacjach. 
Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem 
przed dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie 
działania poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie 
stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy 
z adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów 
podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez 
osoby prowadzące budowę. 
 
8.3. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność 
wykwalifikowanego technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu 
mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 
Płatności będą wykonywane na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych wg niniejszej ST 
i dokonaniu odbiorów technicznych wszystkich elementów robót . 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:  
- wykonanie robot przygotowawczych; 
- zakup i dostawę materiałów, urządzeń,  
- trasowanie przewodów, 
- montaż rurociągów z armaturą,  
-  montaż instalacji kanalizacyjnych z rur PVC kielichowych z uszczelką; 
-  wykonanie podejść do przyborów; 
-  montaż zlewozmywaka; 
-  montaż umywalek; 
-  montaż misek ustępowych i pisuaru; 
- montaż kabiny natryskowe z brodzikiem,  
- montaż urządzeń, 
- montaż odwodnienia liniowego, 
- montaż studni schładzającej,  
-  montaż przejść przez stropy i ścian, 
- wykucie niezbędnych otworów w przegrodach budowlanych z obsadzeniem tulei; 
- zabudowę urządzeń wraz z wszelkimi niezbędnymi instalacjami i przyłączami 
technologicznymi oraz pracami budowlano-konstrukcyjnymi (przygotowanie podłoża, 
fundamenty, izolacje itp.) 
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań  
i sprawdzeń robót 
- wykonanie prób szczelności. 
- wykonanie izolacji termicznej, 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy 
- uporządkowanie placu budowy po robotach. 



 

 
 
10. Przepisy związane 
 
PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 
PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
PN-84/H-74200 Rury i kształtki stalowe  
PN-8 l/B-
10700.01 

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 

 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV, 
Arkady 1989 r. – Roboty ziemne. 
 
 
 
ST-03.01.  INSTALACJE GRZEWCZE, CIEPŁA TECHNOLOGICZ NEGO,  
                  KOTŁOWNI GAZOWEJ 
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem instalacji grzewczych i ciepła technologicznego, 
kotłowni gazowej.  
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
Zakres robót przy wykonywaniu instalacji obejmuje: 
- dostawę materiałów 
- wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego, 
- wykonanie instalacji ciepła technologicznego CT zasilanie nagrzewnic wodnych,    
- wykonanie izolacji, 
- dostawę i montaż  kompletnej kotłowni gazowej,  
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
1.4. Klasyfikacja robót wg  Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV) 
-Kod CPV 45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania 
 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.6. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r.  



 

 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w 
przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy, o co najmniej 
nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji,         a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI 
Instal 05.2003 r., Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 
 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania 
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą 
posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 
92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 
Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła 
są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło 
zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
2.1.1. Ogrzewanie podłogowe: 
-   Szafki z rozdzielaczami 1" z przepł.   do instalacji c.o.   
- rury PE-RT/Al/PE-RT 16x2,0 
 
2.1.2. Zawory   
Zawory - Armatura różna dowolnego producenta 

-Zawór odcinający prosty  wg DIN 1988,   
- Zawór zwrotny prosty   wg DIN 1988,   

Filtr siatkowy,    
Regulacyjny autom.zawór równow. AB-PM  HP GZ     
Zawór automatyczny współpracujący ASV-BD  
Zawór trójdrogowy VRB3 (GW) 
Zawór reg.-pomiar. TacoSetter Bypass 100 
Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm 
 
2.1.3. Rury i armatura instalacji c.t.    
-  Rury i kształtki stalowe ze szwem wg PN/H-74244, 
- Kształtki - Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe, 
-rury i kształtki – rury instalacji  grzewczych (PE-Xc, PE-Xc-Al-PE) 
 
2.1.4. Izolacja  przewodów  
- Otulina  ze spienionego poliuretanu – zgodnie z projektem 
 
2.1.5. Zawieszenia i podpory przewodów c.o.  



 

- uchwyty do rur  – uchwyty stalowe z gumową wkładką ochroną, 
 
2.1.6 Kotłownia gazowa 
Wyposażenie zgodnie z technologią, 
 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów 
niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz 
spełniać warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 
92 poz. 881).   
 
3. Sprzęt 
3.1.  Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny 
być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  
zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego  dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania 
kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest 
przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
 
4.  Transport 
4.1.  Transport rur   
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 
przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie 
powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia 
mechaniczne.  
 
4.2.  Transport armatury  
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być 
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Armatura drobna  powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 
 
  
4.3. Transport   elementów  kotłowni gazowej,   
Transport urządzeń powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 
urządzeń w na paletach dostosowanych do ich wymiaru, zabezpieczone fabrycznie przez 
producenta.   Palety z urządzeniami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie 



 

ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie. Dopuszcza się 
transportowanie urządzeń luzem, w opakowaniach fabrycznych, ułożonych w warstwy, 
zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 
4.4. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 
i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać 
w pomieszczeniach krytych i suchych.   
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny 
i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 
normach przedmiotowych. 
 
4.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 
danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Montaż rurociągów 
Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: 
„Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”. 
 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające 
elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
-wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
-przecinanie rur, 
-założenie tulei ochronnych, 
-ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
-wykonanie połączeń. 
Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku 
źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi 
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 
Przejścia przewodów instalacji grzewczej przez stropy i ściany budynku nie stanowiących 
oddzieleń przeciwpożarowych w tulejach ochronnych osłonowych stalowych. Między tuleją 
osłonową i rurą właściwą warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego 



 

materiału plastycznego. Instalację grzewcze na ścianach należy prowadzić w bruzdach 
podtynkowo, za wyjątkiem ścian żelbetowych.  
 
5.3. Montaż armatury 
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, 
z zastosowaniem kształtek oraz kołnierzowe. Kolejność wykonywania robót: 
-sprawdzenie działania zaworu, 
-nagwintowanie końcówek, 
-wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 
uszczelniającym, 
-skręcenie połączenia. 
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, 
by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez 
oś przewodu. 
Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach 
widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 
Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe 
przy pomocy odpowietrzników automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym 
w najwyższych punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym należy 
zamontować zawór kulowy odcinający. 
 
5.4. Montaż   kotłowni gazowej 
Urządzenia montować na systemowych zawiesiach i konstrukcjach wsporczych. Wykonać 
montaż urządzeń, armatury, izolacji, wentylacji wg technologii kotłowni i kart montażowych. 
  
5.7. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 
protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle 
przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, 
styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 
odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. 
przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1.  Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić projekt z aktualnym 
projektem architektoniczno - konstrukcyjnym. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Próba ciśnienia instalacji c.o.   
Po wykonaniu całość instalacji centralnego ogrzewania poddać próbie ciśnieniowej na 
ciśnienie prob+0,2Mpa = 0,25Mpa+0,2Mpa=0,45MPa. 
Podczas próby należy wizualnie sprawdzać szczelność złączy. Podczas próby instalacja musi 
być całkowicie odpowietrzona. 
Odbiór instalacji c.o.   
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i 
prób szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną 
oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.  

W szczególności należy skontrolować: 



 

• użycie właściwych materiałów,  
• prawidłowość wykonania połączeń, 
• jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 
• wielkość spadków przewodów, 
• odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, 
• prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między 

podporami, 
• prawidłowość ustawienia armatury,  
• prawidłowość wykonania izolacji, 
• zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji grzewczych” zeszyt 6 Wymagania Techniczne COBRTI Instal 05.2003r. 
 
6.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
-odchylenie przewodu rurowego  nie powinna przekraczać  5 mm 
-odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku) 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu . 
 
8. Odbiory robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 
 
8.2 Odbiory robót 
Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu 
stwierdzenie czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do 
eksploatacji i osiągają zakładane parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia 
inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia 
o zakończeniu robót na budowie. 
Przedmiotem odbioru są te instalacje, które wyodrębniono jako oddzielne składniki 
inwestycji. 
 
8.3 Odbiór częściowy 
Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane 
przed zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z projektem 
- użycie właściwych materiałów 
- wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji 
Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, 
jednak bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia. 
 
8.4 Odbiór końcowy 
Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać 



 

komisyjnego odbioru końcowego. 
W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele Generalnego 
Wykonawcy, Inwestora lub Użytkownika. 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i 
prób szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną 
oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.  

W szczególności należy skontrolować: 
• użycie właściwych materiałów,  
• prawidłowość wykonania połączeń, 
• jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 
• wielkość spadków przewodów, 
• odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, 
• prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między 

podporami, 
• prawidłowość ustawienia armatury,  
• prawidłowość wykonania izolacji, 
• zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 
• zgodność wykonania z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 
05.2003 r. oraz wcześniej powołanymi w PB i ST normami. 

 
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
-Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami 
dokonywanymi w trakcie budowy, 
-Dziennik Budowy i Książkę Obmiarów, 
-Protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 
-Protokoły wykonanych prób i badań, 
-Świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 
odbiorom technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie 
-Instrukcje obsługi,  
Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem 
przed dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie 
działania poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie 
stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy 
z adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów 
podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez 
osoby prowadzące budowę. 
 
8.5 Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność 
wykwalifikowanego technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu 
mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji. 
   
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 
Płatności będą wykonywane na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych wg niniejszej ST 
i dokonaniu odbiorów technicznych wszystkich elementów robót . 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:  
- wykonanie robot przygotowawczych; 



 

- zakup i dostawę materiałów, urządzeń,  
- trasowanie przewodów, 
- montaż rurociągów z armaturą,  
-  wykonanie podejść do urządzeń; 
- wykonanie podejść do przyborów grzejnych; 
- montaż zaworów   termostatycznych; 
- montaż urządzeń grzewczych,  
-  montaż przejść przez stropy i ścian 
- wykucie niezbędnych otworów w przegrodach budowlanych z obsadzeniem tulei; 
- zabudowę urządzeń wraz z wszelkimi niezbędnymi instalacjami i przyłączami 
technologicznymi oraz pracami budowlano-konstrukcyjnymi (przygotowanie podłoża, 
fundamenty, izolacje itp.) 
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań  
i sprawdzeń robót 
- wykonanie prób szczelności. 
- wykonanie izolacji termicznej, 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy 
- uporządkowanie placu budowy po robotach. 
 
10. Przepisy związane 
1 PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 
2 PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
3 ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. 
4 PN-B-02420:91 Zabezpieczenie instalacji c.o. 
5 PN-B-02421:85         Izolacje cieplne 
6 Wymagania techniczne COBRTI Instal  Zeszyt 6. „Warunki techniczne wykonania i 

odbioru instalacji grzewczych”. 
 
 
ST-03.03.   INSTALACJA WENTYLACJI  MECHANICZNEJ    
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej.  
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
- kod CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji   
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4 Zakres robót objętych specyfikacją 
Zakres robót przy wykonywaniu instalacji  wentylacji: 
-dostawę materiałów, urządzeń wentylacyjnych, 



 

-wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, 
-przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
-rozruch i odbiór instalacji włącznie ze sporządzeniem wymaganych protokółów,  
 
1.5.Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w 
przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie 
gorszych charakterystykach i trwałości.  
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 
zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami 
dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
2. Materiały  
 
2.1  Ogólne wymagania 
Do wykonania instalacji  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881z dnia 16 kwietnia 2004 
r).  
 Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 
pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są 
niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło 
zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Wszystkie wykorzystane materiały i urządzenia powinny być fabrycznie nowe i najwyższej 
jakości.Winny również posiadać odpowiednio uwidoczniony znak jakości. 
W razie braku jakiegokolwiek znaku jakości, będzie można zażądać przeprowadzenia prób 
oraz przedstawienia kart opisu technicznego i sprawozdań autoryzowanych pracowni 
badawczych. Powierzchnie poszczególnych elementów urządzeń wentylacyjnych muszą być 
gładkie bez załamań i zgnieceń. Materiał powinien być bez wżerów i wad walcowniczych. 
Połączenia rozłączne poszczególnych elementów urządzenia powinny być szczelne a 
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kołnierzy powinny leżeć 
w płaszczyźnie prostopadłej do osi otworu. Powłoki antykorozyjne, blachy i kształtowniki 
przed malowaniem oczyścić z rdzy i tłuszczu, krawędzie zaokrąglić, a zadziory usunąć. Stopień 
oczyszczenia przed nałożeniem powłok antykorozyjnych. Stopień zabezpieczenia 
antykorozyjnego, jeżeli nie są zastrzeżone wymagania specjalne, jak dla klasy staranności 
wykonania 2 i typu pokrycia II. Powłoki antykorozyjne powinny być nałożone równomiernie. 
 
Urządzenia    powinny odpowiadać następującym warunkom: 



 

-charakterystyki techniczne powinny być zgodne z charakterystykami określonymi w 
dokumentacji technicznej; 
-dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajności i spiętrzenia nie mogą przekraczać +/-10%; 
zapotrzebowanie na moc wentylatora w założonym punkcie pracy nie może przekraczać nominalnej 
mocy silnika elektrycznego, 
-centrale wentylacyjne powinny być dostarczone w stanie złożonym lub w podzespołach. 
 
Kanały wentylacyjne należy wykonywać z blachy lub taśmy stalowej ocynkowanej. 
Ścianki kanałów prostokątnych pod wpływem różnicy ciśnień w przewodzie i otoczeniu nie 
mogą uginać się więcej niż 0,2% długości boku. W celu zwiększenia sztywności ścianek należy 
stosować kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili 
usztywniających. Połączenia blach na ściankach kanałów grubości 1,5 mm należy wykonać na 
zamek blacharski.  
 
Nawiewniki i wywiewniki powinny mieć szczególnie estetyczny wygląd. Elementy ruchome 
nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością 
przestawienia, a położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. W 
przypadku wymaganej regulacji wielkości strumienia powietrza, nawiewniki i wywiewniki 
należy wyposażyć w odpowiednie elementy regulacyjne.  
 
2.2.Instalacje wentylacji mechanicznej  
 
2.2.1. Urządzenia   
 
Dostawa i montaż urządzeń:  

 - Centrale wyposażone  w zestaw automatyki sterującej, którą należy zamontować zgodnie z 
zaleceniami producenta. 
 

  
 
2.2.2.Kanały wentylacyjne   
Kanały  prostokątne, okrągłe kanały i kształtki wentylacyjne: 

 
• klasa wykonania przewodów linii nawiewnych i wywiewnych wentylacji 

ogólnej: N (wykonanie niskociśnieniowe) od –400 Pa do +1000 Pa wg normy 
PN-B-03434, 

• klasa szczelności przewodów wentylacji ogólnej: A o normalnej szczelności 
wg normy PN-B-76001, 

• wykonanie kanałów wentylacji ogólnej z blachy stalowej ocynkowanej o 
grubości blachy zależnej od gabarytów kanałów wentylacyjnych wg normy 
PN-B-03434, 

• kanały wentylacyjne sztywne o przekroju prostokątnym należy wykonać z 
połączeniami z profili zimno giętych, 

• kanały wentylacyjne o boku większym niż 1200 mm wzmacniane przez 
usztywnienia rurkowo-krzyżowe, 

• połączenie przewodów wentylacyjnych wg PN- B-76002, 
• jako kanały wentylacyjne sztywne o przekroju kołowym zastosować kanały 

wentylacyjne typu SPIRO.  
• jako kanały elastyczne należy zastosować kanały aluminiowe izolowane – typu 

flex tłumiący AKUSTIK  



 

 
2.2.3.Izolacja kanałów wentylacyjnych 
- Izolacja kanałów matami z wełny mineralnej o gr. 40mm; gr. 80mm w folii aluminiowej, 
-  Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0,5mm,  
 
2.2.4.Uzbrojenie kanałów wentylacyjnych 

- zgodnie z projektem budowlanym i zestawieniem w nim zawartych,   
-  klapy p.poż o odporności ogniowej odpowiedniej do wymagań z wyzwalaczami topikowymi 

(wyzwalacz topikowy 72 ºC). 
 

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów 
niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz 
spełniać warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 
92 poz. 881).  
 
3.  Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. W przypadku braku 
ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w 
gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.  
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do 
robót.  
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie. 
 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

a. podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 

b. komplet narzędzi do cięcia u obróbki kanałów, 

c. komplet elektronarzędzi, 

d. komplet narzędzi ślusarskich, 

e. komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych, 
 
4. Transport  
 
4.1.Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym.  
Podczas rozładunku elementów instalacji, należy zachować szczególną ostrożność, aby ich 
nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań bhp. Na terenie 
budowy przewiduje się transport ręczny.  



 

 
4.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 
danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
Materiały podstawowe, jak przewody i ich osprzęt oraz uzbrojenie otworów, nie wymagają 
opakowań i mogą być składowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjątkiem :  
-śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego, 
-farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub bańkach stalowych, 
-kratek wentylacyjnych, itp. wymagających opakowań kartonowych, aparatury kontrolno-
pomiarowej, która wymaga opakowania skrzyniowego i składowania w pomieszczeniach 
zamkniętych i ogrzewanych. Opakowania szkieletowego wymagają elementy centrali 
wentylacyjnej, szafa sterownicza. 
 
5.Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne wymagania wykonania robót budowlanych 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
5.2.Szczegółowe wymagania wykonania robót   
 
5.2.1. Montaż urządzeń wprowadzających powietrze w ruch. 
- Montaż wszystkich urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu i obsługi 
przekazaną przez producenta (dostawcę). 
 
5.2.2.Montaż przewodów wentylacyjnych  
-Kanały wentylacyjne powinny być szczelne. 
-Do uszczelnienia połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki z gumy miękkiej lub 
mikroporowatej. W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyższej od 60 °C 
należy stosować uszczelki z gumy o podwyższonej odporności temperaturowej.  
-Połączenia kołnierzowe kanałów należy skręcać śrubami i nakrętkami sześciokątnymi 
zakładanymi z jednej strony kołnierza. Śruby nie powinny wystawać poza nakrętki więcej niż 
na wysokość połowy nakrętki śruby. Skręcanie śrub zaleca się wykonywać parami po dwie 
przeciwległe leżące śruby.  
-Powierzchnia kołnierzy powinna być gładka bez zadziorów i innych defektów.  
-Płaszczyzny styku kołnierzy powinny być do siebie równoległe.  
-Połączenia bezkołnierzowe przewodów należy uszczelnić na całym obwodzie uszczelką 
gumową lub pastą uszczelniającą.  
-Kanały wentylacyjne należy mocować na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich 
powinno być takie, aby ugięcie kanału między sąsiednimi punktami zamocowania nie 
przekraczało 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywać obciążenie 
co najmniej trzykrotnemu ciężarowi przypadającego na nią odcinka kanału wraz z 
ewentualnym osprzętem i izolacji   
-Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany powinny być obłożone 
podkładkami amortyzacyjnymi z wełny mineralnej lub innego materiału o podobnych 
właściwościach na grubości ściany lub stropu. 



 

-Kanały przechodzące przez dach należy zaopatrzyć w typową podstawę dachową 
zabezpieczającą przed przeciekami. 
-Kanały wentylacyjne prowadzone przez strefy pożarowe, których nie obsługują, powinny 
być obudowanie ściankami o klasie odporności ogniowej odpowiadającej wymaganiom dla 
ścian tych pomieszczeń. 
-Mechanizmy nastawcze nawiewników i wywietrzników powinny być łatwo dostępne i tak 
wykonane, aby łopatki kierujące i regulujące; prowadnice, talerze, stożki itp. można było 
ustawić w dowolnym punkcie w zakresie położeń granicznych. 
-przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do montażu nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń – do 
montażu nie wolno używać rur w jakikolwiek sposób uszkodzonych 
-pionowe kanały wentylacyjne biegnące wewnątrz budynku należy obudować do odporności 
ogniowej stropu, 
-Przejścia przez oddzielenia przeciwpożarowe rurami zasilającymi jak i kablami sterująco - 
zasilającymi należy zabezpieczyć masami   lub równoważne, do odporności ogniowej 
minimum 120 min. Przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego kanałami wentylacyjnymi 
zabezpieczono klapami przeciwpożarowymi z wyzwalaniem topikowym o odporności 
ogniowej EI 120. 
-Części kanałów nie zabezpieczone klapami obudować do odporności ogniowej EI 120 
izolacją . 
 
5.2.3. Montaż elementów regulacji przepływu powietrza 
-Elementy regulacji przepływu powietrza należy montować na prostych odcinkach kanałów w 
odległości od kolan lub odgałęzień  trzech średnic równoważnych - przepustnice 
jednopłaszczyznowe. 
 
5.2.4.Montaż central wentylacyjnych  
W zależności od typu, montować na fabrycznych ramach posadowionych równym 
wypoziomowanym podłożu.  
Centrale łączyć z kanałami wentylacyjnymi poprzez fabryczne króćce elastyczne. 
Montaż i uruchomienie przeprowadzić zgodnie z DTR urządzenia i pod nadzorem 
autoryzowanego przez producenta serwisu. 
 
5.2.5. Wentylatory wywiewne 
Wentylatory dachowe montować na fabrycznych podstawach, które należy zamówić w  
wentylatorem lub na wieszakach w przypadku wentylatorów kanałowych. Wentylatory łączyć 
z kanałami wentylacyjnymi poprzez fabryczne króćce elastyczne. 
Po przeprowadzeniu montażu wentylatorów dachowych powierzchnia dachowa ma być 
naprawiona, a połączenia między wentylatorami a konstrukcją dachową uszczelnione przed 
wpływem czynników atmosferycznych przez wyznaczonego wykonawcę lub pod jego 
nadzorem. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić projekt z aktualnym 
projektem architektoniczno - konstrukcyjnym. 
 
6.1.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
6.1.2.1. Ogólne wymagania kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania Ogólne”,. 



 

 
6.1.2.2. Szczegółowe wymagania – odbiór międzyoperacyjny 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli wykonania robót poprzedzających 
zasadnicze roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiębiorstwa.  
Należy je przeprowadzać w stosunku do następujących rodzajów robót: 
-Przejścia dla przewodów przez ściany i stropy. 
-Konstrukcje pod centrale wentylacyjne, 
-Kraty i kanały nawiewno-wywiewne. 
 
7. Obmiar robót 
7.1 Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 
  
8. Odbiory robót 
8.1. Ogólne wymagania odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania Ogólne”,  
 
8.2. Odbiory robót 
Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu 
stwierdzenie czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do 
eksploatacji i osiągają zakładane parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia 
inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia 
o zakończeniu robót na budowie. 
Przedmiotem odbioru są te instalacje wentylacji i technologiczne, które wyodrębniono jako 
oddzielne składniki inwestycji. 
 
8.2.1. Odbiór częściowy 
Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane 
przed zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić: 
-zgodność wykonania z projektem, 
-użycie właściwych materiałów, 
Wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 
Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, 
jednak bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia. 
 
8.2.2. Odbiór końcowy 
Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać 
komisyjnego odbioru końcowego. 
W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego 
wykonawcy inwestora i użytkownika. 
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały 
dokonane uprzednio, wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu 
końcowego. 
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
-zgodność wykonania z projektem, 
-zgodność wykonania z WTWiO. 
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
-Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian  i uzupełnieniami 



 

dokonywanymi w trakcie budowy, 
-Dziennik budowy i książkę obmiarów, 
-protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 
-protokoły wykonanych prób i badań, 
-świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów  
-podlegających odbiorom technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania 
w budownictwie, 
-Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych 
w instalacjach. 
 
Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem 
przed dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie 
działania poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie 
stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy 
z adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów 
podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez 
osoby prowadzące budowę. 
 
8.3. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność 
wykwalifikowanego technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu 
mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie i montaż urządzeń instalacji – centrale wentylacyjne, wentylatory,   
- dostarczenie oraz montaż kanałów i kształtek wraz z podstawowym osprzętem (kratki, 
anemostaty, przepustnice, klapy p.poż., tłumiki akustyczne, podstawy dachowe, podwieszenia 
kanałów np.) 
- dostarczenie wszystkich materiałów dodatkowych, jak zawiesia, materiał spawalniczy, 
śruby, uszczelki, 
- uzyskanie od producentów, bądź opracowanie wszelkich dokumentów koniecznych do 
uzyskania aprobat, atestów dla elementów instalacji, dopuszczających do stosowania jako 
materiałów budowlanych w Polsce, 
- bieżąca współpraca z lokalnym nadzorem budowlanym i koordynacja robót z pozostałymi 
branżami w trakcie realizacji, 
- dostarczenie i montaż izolacji zewnętrznych: termicznej, akustycznej, p.poż. 
- wykonanie prób, pomiarów, regulacji instalacji, 
- wykonanie niezbędnych robót zabezpieczenia antykorozyjnego elementów instalacji, 
- rozruch i odbiór instalacji włącznie ze sporządzeniem wymaganych protokółów, 
- sporządzenie rysunków montażowych i warsztatowych elementów instalacji, w zakresie 
niezbędnym do montażu, 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej ukazującej szczegółowy, faktyczny przebieg 
wszystkich kanałów, rozmieszczenie pozostałych urządzeń i elementów instalacji, ich 
wymiary, średnice, parametry i wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej eksploatacji i 
ewentualnej przebudowy instalacji 
- zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym, 
- instrukcje obsługi i konserwacji instalacji, 



 

Do wykonawcy należeć będą prace związane z wykuciem, wycięciem ewentualnych 
dodatkowych otworów dla tras przewodów i odpowiedzialny on będzie za dokładność ich 
usytuowania i jakość ich wykonania. 
Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania dbałości o stan pomieszczeń i unikania 
zbędnego kucia ścian i wycinania otworów. 
 
10. Przepisy związane  
 
10.1. Polskie Normy 
Numer normy Tytuł normy 
PN-B-01411: 
1999 

Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia. 

PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 
PN-78/B-03421 
 

Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach 
przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

PN-EN ISO 
6946 

Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła – Metoda obliczania. 

PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 
PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
PN-83/B-03430 
 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej – Wymagania (ze zmianami) 

PN-B-03410: 
1999 

Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju porzecznego 

PN-B-03434: 
1999 

Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania 

PN-B-76001: 
1996 

Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania 

PN-EN-
12236:2003 

Wentylacja budynków. Podwieszania i podpory przewodów 
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe 

PN-B-02873: 
1996 
 

Ochrona przeciwpożarowa budynków – Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach 
wentylacyjnych 

PN-B-76002: 
1996 

Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych. 

PN-87/B-
02151/02 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

PN-EN 
12599:2002 

Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych robót instalacji wentylacji i klimatyzacji 

 
10.2. Inne dokumenty 
"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” wyd. COBRTI Instal, 
Zeszyt 5 – wrzesień 2002r. 
Instrukcje obsługi, dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń. 
 
 
ST-03.04  INSTALACJE GAZOWE 
 
1. Wstęp 
 
1.4 Przedmiot ST 



 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem instalacji gazowych.  
 
1.5 Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.6 Zakres robót objętych specyfikacją 
Zakres robót przy wykonywaniu instalacji obejmuje: 

- montaż przewodów z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie  wraz ze 
wszystkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi, 
- montaż armatury i urządzeń, 
- rozruch i badanie instalacji, 
- zabezpieczenia antykorozyjne. 

 
 
1.4. Klasyfikacja robót wg  Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV) 
-Kod CPV 45333000-0 – Roboty instalacyjne gazowe 
 
1.6. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.6. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r.  
 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w 
przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy, o co najmniej 
nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji,         a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI 
Instal 05.2003 r., Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 
 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania 
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą 
posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 
92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 
Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła 



 

są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło 
zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
Do wykonania instalacji gazowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. 
- Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji gazowej muszą posiadać aktualne 
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom i  Normom Branżowym. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony 
obowiązującymi normami. 
- Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w stosunku do wymienionych rodzajów 
materiałów pod warunkiem, że stosowane zamienniki mają parametry nie gorsze od 
parametrów odpowiednich materiałów wymienionych powyżej. 
Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona 
zmiana nie może pogorszyć jakości wykonywanych robót, obniżyć ich trwałości, estetyki 
i użyteczności oraz nie może stwarzać zagrożenia w trakcie prowadzenia robót oraz 
w późniejszej eksploatacji obiektu. 
2.1 Przewody 

- Instalacja gazowa w budynku wykonana będzie z rur stalowych PN-80/H-74219 
łączonych przez spawanie 
- Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, 
bez widocznych ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

2.2 Armatura i uzbrojenie 
Należy zamontować skrzynkę gazową oraz system zabezpieczenia instalacji gazowej. 
2.3 Materiały do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego 
- Materiały do wykonania robót malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadać 
wymaganiom określonym w normach przedmiotowych. 
 
  
3. Sprzęt 
3.1.  Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 
 
4.  Transport 
Rury stalowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od 
szkodliwych par i gazów. Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu. Nie 
należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do większych. Niedopuszczalne jest „wleczenie” 
rur po podłożu. Kształtki i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany. 
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Ogólnej  Specyfikacji Technicznej (OST). 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. 
Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym 
przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu. 
 
4.1 Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub 



 

dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie w wiązce. Rury i urządzenia należy chronić przed 
uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, zawiesi transportowych, 
stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. Kształtki należy przewozić w 
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i złączek 
należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
4.2 Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 
Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna powinna być 
dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę łączniki i materiały 
pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych. 
 
5. Wykonanie robót 
 
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 
robót instalacyjnych 
- elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają 
założeniom projektowym. 
5.1 Montaż rurociągów 
Rurociągi stalowe łączone będą przez spawanie. Przed układaniem przewodów należy 
sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowani” mogące powodować 
uszkodzenie przewodów np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i elementów 
muru. Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane do zamontowania 
nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 
(ziemia, papiery, i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie 
wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
- Wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
- Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytów, 
- Przecinanie rur, 
- Gięcie rur stalowych w budynku, 
- Założenie tulei ochronnych, 
- Ułożenie rur 
- Przewody rozprowadzające w budynku prowadzić pod stropem piwnic, 
- Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiorników, 
- Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny 
spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na 
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to 
z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. 
- W miejscach przejść przewodów przez ściany nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejkach ochronnych o średnicy 
wewnętrznej większej o co najmniej 2cm od średnicy zewn. rury przewodu. Wolną 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 
materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość 
osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 5cm od grubość ściany. Przy 
przejściach przez dylatację tuleje wykonać z rur stalowych, izolacyjnym nie działającym 
korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się. Przepust instalacyjny 
w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany w 
sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej. 



 

- Rurociągi łączone będą z armaturą gwintowaną oraz przyrządami kontrolnymi za pomocą 
połączeń gwintowych z zastosowaniem kształtek. 
- Połączenia gwintowane uszczelnić z pomocą konopi lub pasty. 
- Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji 
technicznej powykonawczej. 
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 
przekroczyło 1 cm na kondygnację. 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. 
Przewody gazowe wewnątrz budynków należy prowadzić w odległościach nie mniejszych 
niż: 
- 15 cm od poziomych rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych, umieszczając je 
nad tymi rurociągami, 
- 15 cm od rurociągów cieplnych, umieszczając je pod rurociągami cieplnymi, 
- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociągów z wyłączeniem przewodów 
elektrycznych, 
- 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle, 
- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji elektrycznej, 
w przypadku rurociągów z gazem o ciężarze względnym równym 1 lub mniejszym – 
należy prowadzić nad tymi puszkami, a z gazem o ciężarze większym od 1 – pod tymi 
puszkami, 
- 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących, jak wyłączniki, łączniki, bezpieczniki, 
przekaźniki, gniazda wtykowe itp. 
 
5.2 Montaż armatury i osprzętu 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, 
w której jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia 
i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna 
być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach 
należy tak instalować, żeby kierunek przepływu był zgodny z oznaczeniem kierunku 
przepływu na armaturze. Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub 
konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych 
trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym. 
- Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem z zastosowaniem kształtek. 
- Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu 
by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez 
oś przewodu. 
 
5.3 Badanie i uruchomienie instalacji 
- Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzić przy temperaturze 
zewnętrznej powyżej 0*C 
- Próbę szczelności i wytrzymałości należy wykonać sprężonym powietrzem o ciśnieniu 
instalacji 0,1 MPa 
- Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny 
odczyt zmian ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym 
punkcie instalacji 
- Wyniki badań szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 60 min nie 
stwierdzono spadku ciśnienia 
- Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół 
 
5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne 



 

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodów rurowych i innych urządzeń stalowych 
wchodzących w skład instalacji. 
Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie elementów znajdujących się 
w pomieszczeniach zamkniętych, w przestrzeni otwartej. 
- Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami 
i przepisami. 
- Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, żużle 
i topnik z procesu spawania, wilgoć oraz inne zanieczyszczenia. 
- Powierzchnie należy przygotować przez mechaniczne usunięcie nierówności i zadziorów, 
zaokrąglenie krawędzi i wyrównanie spoin. 
- Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie 
należy zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w nieprzekraczalnym 
czasie 6 godzin. 
Zastosowany „grunt” należy dobrać do przewidywanego zestawu malarskiego. 
- Oczyszczenie powierzchni ręcznie należy wykonywać za pomocą metalowych szczotek 
ręcznych lub mechanicznych, szlifierek ręcznych, młotków mechanicznych. 
- Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, należy usunąć metodami 
odtłuszczania za pomocą rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub 
czterochloroetylenu). 
- Odtłuszczanie za pomocą przecierania szczotką, pędzlem lub szmatą jest dopuszczalne 
przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem należy z powierzchni oczyszczonej 
mechanicznie usunąć pył. 
- Na powierzchnię oczyszczoną do 1 – 2 stopnia, gdy okres składowania lub montażu 
oczyszczonych elementów przekracza 2 doby, należy nałożyć powłokę ochrony okresowej. 
- Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowić podkład pod następne warstwy, które 
muszą być użyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntów do ochrony 
okresowej nie należy stosować, jeśli instalacje są bezpośrednio po oczyszczeniu malowane 
farbami podkładowymi zwykłego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego. 
Warunki prowadzenia prac malarskich 
- Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%. 
- Temperatura powietrza nie może być niższa niż 50C. 
- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyżej 400C. 
- Pokrycie nawierzchniowe należy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki podkładowej. 
- Pokrycie podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub 
montażu należy poddać renowacji. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1 Zasady ogólne kontroli 
Ogólne zasady kontroli podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 
 
6.2 Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
6.3 Kontrola jakości robót 
6.3.1. Warunki przystąpienia do badań 
Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 
a) przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane 
b) po ukończeniu montażu i po dokonaniu regulacji 
c) w okresie gwarancyjnym 



 

 
6.3.2. Badanie przewodów 
Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich 
średnic i porównać wyniki z dokumentacją; połączenia gwintowane i kołnierzowe należy 
wykonać przez wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości połącze względem 
podpór, oględziny zewnętrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich położenia względem 
podpór. 
Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów, 
sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, położenia połączeń kołnierzowych, 
sprawdzenie odległości przewodów względem przegród budowlanych oraz względem siebie, 
sprawdzenie prawidłowości łączenia pionów z przewodami poziomymi. 
 
6.3.3. Badanie armatury obejmuje 
Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie 
prawidłowości działania poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji. 
 
6.3.4. Badanie szczelności 
Badanie szczelności, zwanej próbą odbiorową podlegają wszystkie odcinki instalacji 
od kurka głównego do urządzeń gazowych. W zależności od przyjętych rozwiązań 
technicznych instalacji gazowej, próby odbiorowe mogą być wykonane częściami, 
szczególnie wówczas, gdy jest kilka przyłączy zakończonych kurkami głównymi. 
Badanie szczelności instalacji należy wykonać za pomocą sprężonego powietrza lub 
gazu obojętnego pod ciśnieniem 100 kPa, utrzymywanego przez 60 minut. Do wykonania 
próby szczelności niedopuszczalne jest stosowanie gazów palnych. 
Do próby szczelności instalacji nie należy przystępować bezpośrednio po napełnieniu 
instalacji powietrzem lub gazem obojętnym, ponieważ temperatura sprężonego powietrza jest 
wyższa od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury następuje po pewnym okresie 
czasu, zależnym od objętości przewodów poddawanych próbie oraz temperatury otoczenia. 
Ze względu na możliwość wystąpienia wahań temperatury powietrza wewnątrz przewodów 
i tym samym zmian ciśnienia, prób szczelności nie można też wykonywać w warunkach, gdy 
część instalacji podlega wpływom promieniowania słonecznego. Przeprowadzenie próby 
odbiorowej jest możliwe wówczas, gdy urządzenie do pomiaru ciśnienia będzie wykazywało 
jego stabilność. 
Pomiar ciśnienia podczas próby należy wykonać z zastosowaniem manometru, tak zwanej 
„U-rurki” manometru jednosłupowego, napełnionego rtęcią. Dopuszczalne jest stosowanie 
innego typu urządzenia pod warunkiem, że posiada ono aktualne świadectwo legalizacji i 
gwarantuje dokładność pomiaru wymaganą dla tego typu badania. 
Instalacje gazową uznaje się za szczelną i nadającą się do uruchomienia, jeżeli podczas próby 
szczelności nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia przez urządzenie pomiarowe. W 
przypadku, gdy podczas próby instalacja gazowa nie będzie szczelna, należy 
usunąć przyczyny i próbę wykonać powtórnie 
 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji wewnętrznej 
gazu 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie 
instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne 
znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i 
prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 



 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących 
rodzajów robót: 

a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i 
wymiary otworu; 
b) zgodność wykonanych przejść przez przegrody z projektowanymi spadkami; 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. 
W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do 
prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania 
prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 
odbioru międzyoperacyjnego. 
 
7.2. Odbiór techniczny częściowy instalacji wewnętrznej gazu 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub 
części instalacji gazowej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na 
przykład: 
- uszczelnień przejść w przepustach oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie 
niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego 
(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
W ramach odbioru częściowego należy: 

a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie 
z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian w tym projekcie; 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami 
określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić 
uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy; 
c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny 
wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować 
miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte 
odbiorem częściowym. 
Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres 
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy 
ponownie dokonać odbioru częściowego. 
 
7.3. Odbiór techniczny końcowy instalacji wewnętrznej gazu 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po 
spełnieniu następujących warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, 
b) instalację odpowietrzono, wypełniono gazem doprowadzając go do wszystkich 
odcinków instalacji oraz urządzeń gazowych; 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 
pozytywnym; 
d) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające 
wpływ na poprawność eksploatacji instalacji wewnętrznej gazu. 

 



 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi 
zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 
b) dziennik budowy; 
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 
pozwolenia na budowę i przepisami; 
d) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych; 
e) protokoły odbiorów technicznych częściowych; 
f) protokoły wykonanych badań odbiorczych; 
g) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z 
których wykonano instalację; 
h) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym; 
i) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów; 
j) instrukcję obsługi instalacji; 

 
W ramach odbioru końcowego należy: 

a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 
powykonawczym 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi 
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku 
budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 
c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji gazowej do 
użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz 
z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. 
W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 
instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić 
ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w 
czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, 
uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót: 
- elementy liniowe w mb; 
- elementy powierzchniowe w m2; 
- inne w sztukach. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 
Płatności będą wykonywane na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych wg niniejszej ST 
i dokonaniu odbiorów technicznych wszystkich elementów robót . 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:  
  
- wykonanie robot przygotowawczych; 



 

- zakup i dostawę materiałów, urządzeń,  
- trasowanie przewodów, 
- montaż rurociągów z armaturą,  
-  wykonanie podejść do urządzeń; 
- wykonanie podejść do przyborów gazowych; 
- montaż zaworów, filtrów, 
-  montaż przejść przez stropy i ścian 
- wykucie niezbędnych otworów w przegrodach budowlanych z obsadzeniem tulei; 
- zabudowę urządzeń wraz z wszelkimi niezbędnymi instalacjami i przyłączami 
technologicznymi oraz pracami budowlano-konstrukcyjnymi (przygotowanie podłoża, 
fundamenty, izolacje itp.) 
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań  
i sprawdzeń robót 
- wykonanie prób szczelności. 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy 
- uporządkowanie placu budowy po robotach. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Polskie Normy 
PN-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu 
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania. 
PN80/H - 74219 rury stalowe czarne. 
PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania. 
PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogólne wymagania i badania. 
PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych. 
10.2. Inne dokumenty 
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 – Prawo budowlane 
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie 
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw płynnych) 
oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392 
i Nr 115 poz. 513). 
Zarządzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń 
i instalacji energetycznych służących do przesyłania paliw gazowych. 
Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji – opracowane 
przez COBO – PROFIL Sp. z o.o. Warszawa. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe – opracowane przez COBRTI INSTAL – wydawnictwo ARKADY - 
1988
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

1.WST�P   

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej   
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce 

wykonania i odbioru instalacji elektrycznych zwi�zanych z budow� budynku �łobka i 
przedszkola wraz z niezb�dn� infrastruktur� techniczn� i zagospodarowaniem terenu 
na dz. nr 1156/3, 1157/3 w Drezdenku. 

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej   
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.   

1.3.Zakres robót obj�tych Specyfikacj� Techniczn�   
            Specyfikacja Techniczna obejmuje nast�puj�cy zakres robót:   

- zasilanie obiektu 
- monta� i zasilanie tablic elektrycznych 
- monta� i zasilanie wył�czników ppo�. 
- wykonanie instalacji o�wietleniowej 
- wykonanie instalacji gniazd wtykowych i zasilania pozostałych odbiorów 
- monta� instalacji wideodomofonowej  
- monta� instalacji przyzywowej  
- monta� sieci LAN 
- monta� instalacji CCTV 
- monta� instalacji SSWiN 
- monta� instalacji oddymiania 
- monta� instalacji RTV 
- monta� instalacji wyrównawczej i odgromowej 
- wykonanie o�wietlenia terenu 

      Szczegółowy zakres robót obj�tych niniejsz� STE podano w punkcie 5.   

1.4.Ogólne wymagania dotycz�ce robót obj�tych Specyfikacj� Techniczn�   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie z istniej�c�

dokumentacj� projektow�, specyfikacj� techniczn� oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru.  

2.MATERIAŁY   

Materiałami stosowanymi do wykonania robót elektrycznych wg zasad 
Specyfikacji Technicznej s�:  
- przewód YDY 3x1,5 mm2 750V 
- przewód YDY 4x1,5 mm2 750V 
- przewód YDY 3x2,5 mm2 750V 
- przewód YDY 3x6 mm2 750V 
- przewód YDY 5x6 mm2 750V 
- przewód LgY�o 6 mm2 750V 
- przewód LgY�o 10 mm2 750V 
- przewód UTP kat. 5e 
- przewód F/UTP kat. 6A 
- przewód RG-6 
- kabel YAKxS 1x240 mm2 1kV 
- kabel YKY 5x10 mm2 1kV  
- kabel YKY 5x16 mm2 1kV  
- kabel YKY 5x25 mm2 1kV  
- kabel YKY 5x70 mm2 1kV  
- kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2  
- kabel NHXH PH90 3x2,5(4) mm2



- przewód HDGs 4x1,5 mm2  
-    czujnik ruchu 360st 
- gniazdo 10A/Z 230V p/t (IP20 lub IP44) (osprz�t ramkowy) 
- gniazdo RJ45 kat. 6A (osprz�t ramkowy) 
- ł�cznik 1-bieg. p/t (IP20 lub IP44) (osprz�t ramkowy) 
- ł�cznik �wiecznikowy p/t (IP20 lub IP44) (osprz�t ramkowy) 
- ł�cznik schodowy p/t (IP20 lub IP44) (osprz�t ramkowy) 
- ł�cznik krzy�owy p/t (IP20 lub IP44) (osprz�t ramkowy) 
- oprawa 60x60 36W 4000K n/t 
-  oprawa IP65 30W 4000K n/t 
-  oprawa IP65 40W 4000K n/t 
-  oprawa IP65 50W 4000K n/t 
- oprawa downlight 20W IP44 n/t 
- oprawa downlight 30W IP44 n/t 
-  oprawa awaryjna kierunkowa LED 1W 1h SE AT IP44 
-  oprawa awaryjna LED 3W 1h IP42 opt. ogólna/drogowa 
-  oprawa awaryjna LED 3W 1h IP65 opt. ogólna 
-  oprawa awaryjna kierunkowa LED 1W 1h IP65 
-  oprawa awaryjna kierunkowa LED 3W 1h IP65 + grzałka dwufunkcyjna 
- na�wietlacz LED 10W(50W) 
- oprawa plafon IP44 LED 12W 
- AccessPoint PoE 
-  sygnalizator inst. przyzywowej 
-  transformator inst. przyzywowej 
-  kasownik inst. przyzywowej 
-  wył�cznik poci�gowy inst. przyzywowej 
- przycisk przewietrzania/oddymiania 
-  centrala oddymiania 
- czujka dymu 
- siłownik klapy dymowej/napowietrzania 
-  centrala alarmowa 
- czujka PIR 
- kamera wewn�trzna  
- kamera zewn�trzna 
-  urz�dzenia systemu wideodomofonowego 
- szafa teletechniczna GPD (prefabrykowana wg dokumentacji projektowej) 
-  szafa teletechnczna PPD (prefabrykowana wg dokumentacji projektowej) 
- wył�cznik ppo�. z par� styków 
- rura HDPE 75 mm 
- rura elektroinstalacyjna PVC gładka, sztywna typu RL 18/22 
- rura instalacyjna odgromowa 
- puszki instalacyjne o �r. 60 mm2 p/t 
- rura gi�tka typu peszel 
-    rozdzielnica RG (prefabrykowana wg dokumentacji projektowej) 
-    tablica TP-1÷6 (prefabrykowana wg dokumentacji projektowej) 
-    tablica TTK (prefabrykowana wg dokumentacji projektowej) 
-    tablica TK (prefabrykowana wg dokumentacji projektowej) 
- ta�ma stalowa ocynkowana 30(25)x4 mm 
- zł�cze krzy�owe 
- zł�cze rynnowe 
- drut stalowy ocynk. o �r. 8 mm 
- maszt odgromowy h=4m 

Składowanie materiału winno odbywa� si� w pomieszczeniu zamkni�tym lub na 
placu magazynowym o utwardzonej nawierzchni.  



3.SPRZ�T   

Roboty nale�y prowadzi� przy u�yciu sprz�tu przystosowanego do monta�u 
instalacji elektrycznych oraz drobnego sprz�tu budowlanego. W przypadku gdy 
konieczne jest u�ycie specjalistycznego do instalacji urz�dze� nale�y wówczas 
post�powa� zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od producenta danego sprz�tu. 
Urz�dzenia stosowane do wykonywania instalacji elektrycznej nale�y u�ytkowa�
zgodnie z ich przeznaczeniem.  

4.TRANSPORT   

�rodki transportowe powinny zapewnia� stabilno�� pozycji załadowanych 
materiałów, zabezpiecza� je przed uszkodzeniami.  
Przewody, rury instalacyjne, osprz�t elektryczny, oraz elementy słu��ce do monta�u 
(uchwyty, monta�owe kołki rozporowe itp.) przewozi� w oryginalnych 
opakowaniach zbiorczych. Nale�y zachowa� szczególn� ostro�no�� przy transporcie, 
przechowywaniu i monta�u opraw o�wietleniowych. Nale�y przestrzega� zalece�
producentów odno�nie załadunku, transportu jak i wyładunku przewo�onych 
materiałów. Przy przewozie nale�y przestrzega� przepisów obowi�zuj�cych w 
publicznym transporcie drogowym i kołowym.  

5.WYKONANIE ROBÓT    

5.1. Zasilanie obiektu. 
Zgodnie z projektem od zł�cza ZKP zlokalizowanego na granicy działki nale�y 

uło�y� lini� kablow� YAKxS 1x240 mm2. Kabel układa� na gł�boko�ci 0,8m na 
10cm podsypce z piasku. Po uło�eniu kabla nale�y nanie�� 10cm piasku 15 gruntu 
rodzimego i uło�y� niebiesk� foli� ostrzegawcz�. Przy wszystkich zbli�eniach z 
istniej�cymi lub projektowanymi instalacjami podziemnymi nale�y ochroni� kabel w 
rurze ochronnej. W miejscach zmiany kierunku trasy i co 10m nale�y przymocowa�
do kabla oznaczniki z informacj� o typie kabla, wła�cicielu, relacji, dacie uło�enia. 
Kabel zako�czy� przył�czaj�c go do projektowanej rozdzielnicy RG. Przepust w 
�cianie nale�y zabezpieczy� przed przedostaniem si� wody do obiektu. 

5.2. Monta� i zasilanie tablic elektrycznych. 
Rozdzielnice elektryczne wykona� i zabudowa� zachowuj�c parametry obudów 

wskazane na schematach ideowych. Dokładne umiejscowienie i wysoko�� monta�u 
uzgodni� z kierownikiem budowy lub przedstawicielem Inwestora. Rozdzielnic�
główn� uziemi�, ł�cz�c je np. poprzez ta�m� stalow� ocynkowan� 30x4 mm z 
uziomem fundamentowym. Cało�� wyposa�enia rozdzielnic czytelnie opisa� i 
przedstawi� na schemacie ideowym. 

5.3. Monta� i zasilanie wył�czników ppo�. 
Projektowane wył�czniki ppo�. zabudowa� zgodnie rysunkiem dokumentacji 

projektowej. Przewody zasilaj�ce HDGs 4x1,5 mm2 prowadzi� na �cianach lub 
stropie mocuj�c je certyfikowanymi przez CNBOP uchwytami np. UDF oraz 
�rubami np. SBO prod. BAKS zapewniaj�cymi przy prawidłowym wykonaniu trasy 
kablowej system E90. Wszystkie niezb�dne przekucia i przewierty nale�y 
wykonywa� w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy je�eli nie zostały uwzgl�dnione 
w dokumentacji projektowej. 

5.4. Wykonanie instalacji o�wietleniowej. 
Wszystkie projektowane oprawy o�wietleniowe rozmie�ci� zgodnie z 

dokumentacj� projektow�. Oprawy o�wietleniowe b�d� zał�czane za pomoc�
ł�czników w puszkach instalacyjnych podtynkowych lub czujników ruchu. W 
zale�no�ci od rodzaju pomieszczenia jak i ilo�ci opraw o�wietleniowych 
zastosowano ł�czniki pojedyncze, �wiecznikowe, schodowe i krzy�owe. Instalacje 
zasilaj�ce oprawy prowadzi� natynkowo na uchwytach, podtynkowo w uprzednio 
przygotowanych bruzdach. Wszystkie niezb�dne przekucia i przewierty nale�y 



wykonywa� w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy je�eli nie zostały uwzgl�dnione 
w dokumentacji projektowej. W pomieszczeniach sanitarnych stosowa� osprz�t 
bryzgoszczelny. W przypadku w�tpliwo�ci miejsce dokładnego monta�u uzgodni� z 
Kierownikiem Budowy.  

5.5. Wykonanie instalacji gniazd wtykowych i zasilania pozostałych odbiorów. 
Gniazda wtykowe rozmie�ci� zgodnie z dokumentacj� projektow�. W przypadku 

w�tpliwo�ci miejsce dokładnego monta�u uzgodni� z Kierownikiem Budowy. 
Przewody zasilaj�ce gniazda i odbiory 230/400V prowadzi� natynkowo na 
uchwytach lub w rurach, podtynkowo w uprzednio przygotowanych bruzdach. 
Obwody zasilania gniazd wtykowych poch zachowujawinny by� zabezpieczone 
wył�cznikami nadpr�dowymi oraz wył�cznikami ró�nicowopr�dowymi. W 
pomieszczeniach sanitarnych stosowa� osprz�t bryzgoszczelny.  

5.6. Monta� instalacji wideodomofonowej. 
 W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej nale�y zabudowa�

urz�dzenia systemu wideodomofonowego zgodnie z wymogami stawianymi przez 
producenta. Oprzewodowanie wykona� na uchwytach oraz w rurach 
elektroinstalacyjnych zachowuj�c wymagane odległo�ci od pozostałych instalacji 
elektrycznych 230/400V. W miejscach widocznych przewody układa� pod tynkiem. 
Wszystkie zabudowane urz�dzenia nale�y zgodnie z wymogami Inwestora 
zaprogramowa�, a nast�pnie przetestowa� i uruchomi� system. Bezwzgl�dnie 
przeprowadzi� szkolenie osób wyznaczonych przez Inwestora. 

5.7. Monta� instalacji przyzywowej. 
Zgodnie z dokumentacj� projektow� w toalecie dla niepełnosprawnych wykona�

nale�y system przyzywowy umo�liwiaj�cy sygnalizacj� optyczno-akustyczn�. W 
tym celu nale�y zabudowa� pod tynkiem kasownik i ł�cznik poci�gowy oraz 
sygnalizatory optyczno-akustyczne w miejscach wskazanych przez projekt. W 
miejscach widocznych oprzewodowanie prowadzi� pod tynkiem, a w pozostałych na 
uchwytach lub w rurach elektroinstalacyjnych. 

5.8. Monta� sieci LAN. 
Zabudowa� i wyposa�y� zgodnie z dokumentacj� projektow� szafy teletechniczne 

GPD i PPD. Projektowane przewody instalacji strukturalnej prowadzi� na uchwytach 
i w  rurach w bruzdach pod tynkiem z zachowaniem wymaganych przepisami 
odległo�ci od pozostałych instalacji elektrycznych 230/400V. Sie� logiczn� wykona�
w oparciu o przewód kat. 6A LSOH. Punkty logiczne zabudowa� w miejscach 
wskazanych w dokumentacji projektowej. 

5.9. Monta� instalacji CCTV. 
Wykona� zaprojektowan� instalacj� CCTV z wykorzystaniem kamer 

wewn�trznych i zewn�trznych zasilanych w technologii PoE, umiejscowionych 
zgodnie z dokumentacj� projektow�. Instalacj� wykona� w oparciu o przewód  
4x2x0,8 mm2 układany w uchwytach na tynku lub rurkach elektroinstalacyjnych. 
Zabudowan� instalacj� zaprogramowa� zgodnie z wytycznymi Inwestora i 
uruchomi�. 

5.10. Monta� instalacji SSWiN. 
Instalacj� SSWiN wykona� w oparciu o central� alarmow� wyposa�on� zgodnie z 

projektem. Zasilanie centrali i czujek wykona� przewodami układanymi na 
uchwytach lub w rurach elektroinstalacyjnych. Do manipulatorów w miejscach 
widocznych nale�y uło�y� przewód pod tynkiem. Poszczególne elementy rozmie�ci�
zgodnie z dokumentacj� projektow�. 

5.11. Monta� instalacji oddymiania. 
Zgodnie z dokumentacj� projektow� czujniki dymu zabudowa� na obu 

kondygnacjach zasilaj�c kablem YnTKSYekw układanym p/t lub na tynku w 
uchwytach. Przyciski oddymiaj�ce równie� zabudowa� na poszczególnych 
kondygnacjach w wersji n/t doprowadzaj�c do nich kabel HTKSHekw PH90 4x2x0,8 



mm2 układanym w systemie E90 tj. przy u�yciu dedykowanych posiadaj�cych 
certyfikat CNBOP uchwytów metalowych min. co 30cm na tynku lub pod tynkiem. 
Projektowane centrale oddymiania zabudowa� w miejscach wyznaczonych w 
dokumentacji projektowej zasilaj�c je przewodem NHXH 3x2,5(4) mm2 układanym 
w systemie E90 podobnie jak kabel HTKSHekw do przycisków oddymiaj�cych. Na 
pi�trze zabudowa� przyciski przewietrzania. Wszystkie niezb�dne przekucia i 
przewierty nale�y wykonywa� w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy lub 
przedstawicielem Inwestora. W przypadku w�tpliwo�ci miejsce dokładnego monta�u 
uzgodni� z Kierownikiem Budowy lub przedstawicielem Inwestora..  

5.12. Monta� instalacji RTV. 
Zgodnie z projektem w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej 

zabudowa� pod tynkiem gniazda RTV-SAT ko�cowe. Przewód koncentryczny typu 
RG-6 poprowadzi� w uchwytach lub w rurach elektroinstalacyjnych na tynku. Na 
dachu budynku zabudowa� konstrukcje wsporcze dla projektowanych anten. Nale�y 
bezwzgl�dnie uszczelni� przej�cia przez dach przed opadami atmosferycznymi. 
Anteny oraz pozostały osprz�t wyregulowa� tak aby otrzyma� mo�liwie najwy�szej 
jako�ci sygnał. 

5.13. Monta� instalacji wyrównawczej i odgromowej. 
Wykona� poł�czenia wyrównawcze przewodem LgY�o 6 mm2, ł�cz�c ze sob�

wszystkie przewodz�ce cz��ci dost�pne jak i obce. Przewody wyrównawcze poprzez 
szyny LSzW nale�y poł�czy� z szyn� ochronn� GSzW za pomoc� przewodu LgY�o 
10 mm2, któr� nale�y poł�czy� z uziomem fundamentowym. Instalacj� odgromow�
wykona� zgodnie z projektem, pami�taj�c o podł�czeniu do niej elementów 
metalowych. Do ochrony urz�dze� elektrycznych  zamontowa� maszt odgromowy 
tak aby obiekt ochroniony w cało�ci znalazł si� w płaszczy	nie chronionej. Zwody 
odprowadzaj�ce wykona� drutem stalowym ocynkowanym o �r. 8 mm wci�ganym 
do rur instalacyjnych odgromowych w ociepleniu lub na uchwytach na elewacji. 
Sposób monta�u uzgodni� z Kierownikiem budowy. Zł�cza kontrolne zabudowa�
zgodnie z projektem w obudowach w ziemi, do których doprowadzi�
zaprojektowany przy pomocy ta�my stalowej ocynkowanej 30x4 mm uziom 
fundamentowy. 

5.14. Wykonanie o�wietlenia terenu. 
Zaprojektowane w dokumentacji projektowej linie kablowe o�wietlenia 

zewn�trznego układa�  na gł�boko�ci 0,7 m na 10cm podsypce z piasku. Po uło�eniu 
kabla nale�y nanie�� 10cm piasku 15 gruntu rodzimego i uło�y� niebiesk� foli�
ostrzegawcz�. Przy wszystkich zbli�eniach z istniej�cymi lub projektowanymi 
instalacjami podziemnymi nale�y ochroni� kabel w rurze ochronnej DVR 75 mm. W 
miejscach zmiany kierunku trasy i co 10m nale�y przymocowa� do kabla oznaczniki 
z informacj� o typie kabla, wła�cicielu, relacji, dacie uło�enia. Projektowane słupy 
o�wietleniowe o wys. 3m i oprawach LED o mocy 38W montowa� na 
prefabrykowanych dla nich fundamentach betonowych. Kable wprowadzane poprzez 
fundamenty do słupów nale�y zabezpieczy� przed uszkodzeniami mechanicznymi 
stosuj�c osłony rurowe.  

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT   

6.1. Zasady kontroli jako�ci. 
Kontrola jako�ci wykonanych robót dotyczy zgodno�ci rozmieszczenia 

wszystkich elementów instalacji elektrycznej z dokumentacj� projektow�. Ponadto 
sprawdzeniu podlega rodzaj zastosowanych materiałów i ich wła�ciwo�ci oraz 
urz�dze� i zgodno�� sposobu ich monta�u ze zaleceniami producentów. 

6.2. Zasilanie obiektu. 
Nale�y sprawdzi� prawidłowo�� informacji zawartych na oznacznikach na 

kablu, ochron� kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprawno�� wykonania 
poł�cze� na zaciskach w rozdzielnicach. Po zako�czeniu prac zwi�zanych z 



monta�em instalacji elektrycznej nale�y wykona� pomiary linii kablowej zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami. 

6.3. Monta� i zasilanie tablic elektrycznych. 
Nale�y sprawdzi� poprawno�� wykonania poł�cze� poszczególnych obwodów 

pod zaciski wył�czników. Porówna� wykonane opisy zabezpiecze� ze stanem 
faktycznym. Po zako�czeniu prac zwi�zanych z monta�em instalacji elektrycznej 
nale�y wykona� pomiary izolacji poszczególnych obwodów elektrycznych, badanie 
skuteczno�ci zerowania oraz badanie wył�czników ró�nicowopr�dowych. 

6.4. Monta� i zasilanie wył�czników ppo�. 
Sprawdzi� solidno�� monta�u wył�czników ppo�. oraz ich oznakowanie. 

Wykona� test odł�czenia napi�cia poprzez zwarcie w nich styków. Nale�y wykona�
pomiar rezystancji izolacji �ył. 

6.5. Wykonanie instalacji o�wietleniowej. 
Nale�y sprawdzi� poprawno�� rozmieszczenia opraw o�wietleniowych oraz 

solidno�� monta�u osprz�tu o�wietleniowego w porównaniu z dokumentacj�
projektow� i wytycznymi Inwestora. Dla wszystkich obwodów elektrycznych nale�y 
wykona� pomiary zadziałania wył�czników nadpr�dowych oraz rezystancji izolacji 
przewodów. 

6.6. Wykonanie instalacji gniazd wtykowych i zasilania pozostałych odbiorów. 
Sprawdzeniu podlega poprawno�� wykonania monta�u osprz�tu 

elektroinstalacyjnego jak i ich prawidłowe funkcjonowanie. W przypadku zasilania 
odbiorów trójfazowych nale�y sprawdzi� kolejno�� faz. Dla wszystkich obwodów 
elektrycznych nale�y wykona� pomiary zadziałania wył�czników nadpr�dowych i 
ró�nicowopr�dowych oraz rezystancji izolacji przewodów. 

6.7. Monta� instalacji wideodomofonowej. 
 Nale�y sprawdzi� solidno�ci monta�u poszczególnych urz�dze�, a tak�e 

poprawno�� działania całego systemu. Po przeszkoleniu wyznaczonych przez 
Inwestora osób, sporz�dzi� stosowne protokoły. 

6.8. Monta� instalacji przyzywowej. 
Sprawdzeniu podlega poprawno�� wykonania monta�u elementów jak i ich 

prawidłowe funkcjonowanie. Po wykonaniu wymaganych aktualnymi normami 
bada�, sporz�dzi� stosowne protokoły. 

6.9. Monta� sieci LAN. 
Sprawdzi� sposób uło�enia przewodów, poprawno�� rozszycia w szafach 

teletechnicznych i w gniazdach. Nale�y równie� sprawdzi� poprawno�� opisu w 
szafie i na gniazdach teleinformatycznych. Dla wszystkich obwodów wykona�
stosowne badania w tym badania parametrów dynamicznych. 

6.10. Monta� instalacji CCTV. 
Sprawdzi� sposób uło�enia przewodów, poprawno�� rozszycia w szafach 

teletechnicznych i przy kamerach. Nale�y równie� sprawdzi� poprawno�� działania 
całego systemu. Dla wszystkich obwodów wykona� stosowne badania. 

6.11. Monta� instalacji SSWiN. 
Sprawdzeniu podlega poprawno�� wykonania monta�u elementów jak i ich 

prawidłowe funkcjonowanie. Nale�y przeprowadzi� próby zadziałania wykonanej 
instalacji SSWiN. 

6.12. Monta� instalacji oddymiania. 
Nale�y sprawdzi� poprawno�� wykonania poł�cze� w poszczególnych czujkach 

i przyciskach oraz centralach oddymiania. Ponadto ogl�dzinom podlega solidno��
monta�u poszczególnych urz�dze� oraz zabezpieczenie przed ingerencj� osób 
niepowołanych central oddymiania. Po zako�czeniu prac zwi�zanych z monta�em 
instalacji elektrycznej nale�y wykona� pomiary izolacji poszczególnych obwodów 
elektrycznych, próby i badania poprawno�ci działania całego systemu. 



6.13. Monta� instalacji RTV. 
Sprawdzi� sposób uło�enia przewodów, monta� i solidno�� gniazd i urz�dze�, a 

tak�e zabezpieczenie przepustów przed wnikaniem wody. 

6.14. Monta� instalacji wyrównawczej i odgromowej. 
Sprawdzi� sposób uło�enia przewodów oraz solidno�� poł�cze�

wyrównawczych. Sprawdzi� ci�gło�� całej instalacji odgromowej oraz 
zabezpieczenie poł�cze� przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych. 
Wykona� pomiar rezystancji uziemienia.  

6.15. Wykonanie o�wietlenia terenu. 
Nale�y sprawdzi� prawidłowo�� informacji zawartych w oznacznikach na 

kablach, ochron� kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprawno��
wykonania poł�cze� na zaciskach w rozdzielnicy RG oraz w tabliczkach 
bezpiecznikowych. Po zako�czeniu prac zwi�zanych z monta�em instalacji 
elektrycznej nale�y wykona� pomiary linii kablowej zgodnie z obowi�zuj�cymi 
przepisami. 

Pomiary elektryczne odbiorowe powinna wykona� osoba posiadaj�ca aktualne 
uprawnienia pomiarowe oraz atestowany sprz�t pomiarowy .   

7. OBMIAR ROBÓT    

Wielko�ci obmiarowe okre�la si� na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.   

8. ODBIÓR ROBÓT   

Odbiorowi b�d� podlegały wykonane prace z zakresu uj�tego w projekcie. Odbiór 
robót powinien by� wykonany przez Inspektora Nadzoru. W trakcie odbioru 
ko�cowego nale�y sprawdzi� prawidłowo��:   

- poł�cze� przewodów,  
- oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych,  
- trwało�ci zamocowania opraw, 
- trwało�ci zamocowania osprz�tu, 
- działania poszczególnych systemów, 
- umieszczenia schematów i napisów,   
- zamontowania drutu odgromowego we wspornikach i uchwytach,  
- oznacze� zł�cz probierczych,  
- zabezpieczenia przed korozj� elementów i urz�dze� instalacji odgromowej.   

  Wykonawca na zako�czenie robót zobowi�zany jest przedstawi�:  
    - o�wiadczenie o wykonaniu roboty zgodnie z projektem i obowi�zuj�cymi przepisami  
    - atesty lub certyfikaty u�ytych elementów z adnotacj� gdzie je wbudowano  
    - protokoły pomiarów elektrycznych 
    - projekt z ewentualnymi zmianami  

  Wyniki pomiarów powinny by� zgodne z aktualnie obowi�zuj�cymi przepisami.   

9. PODSTAWA PŁATNO�CI    

Płatno�ci b�d� wykonywane na podstawie obmiaru ilo�ci robót wykonanych wg 
niniejszej ST i dokonaniu odbiorów technicznych wszystkich elementów robót.   

10. NORMY I PRZEPISY ZWI
ZANE   

−  PN-90/E-01242 - Identyfikacja zacisków i zako�cze� przewodów.   
−  PN-91/E-05009/46 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  

monta� wyposa�enia elektrycznego.   
−  PN-E-05033:1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i monta�

wyposa�enia elektrycznego. Oprzewodowanie. 



−  PN-91/E-05009/537 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Aparatura  

ł�czeniowa i sterownicza. Odł�czanie izolacyjne.   

−  PN-91/E-05009/443 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona  

przed przepi�ciami atmosferycznymi lub ł�czeniowymi.   

− PN-IEC-60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe. 

−  PN-IEC-60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpiecze�stwa. Stosowanie �rodków ochrony dla zapewnienia 

bezpiecze�stwa. Postanowienia ogólne. �rodki ochrony przed pora�eniem pr�dem 

elektrycznym. 

−  PN-IEC-60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 

i monta� wyposa�enia elektrycznego. Oprawy o�wietleniowe i instalacje 

o�wietleniowe. 

−  PN-IEC-60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 

i monta� wyposa�enia elektrycznego. Obci��alno�� pr�dowa długotrwała 

przewodów. 

−  Rozporz�dzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy. 

−  wzory protokołów kontroli i upowa�nie� do przeprowadzania kontroli 

(Dz. U. Nr 107 poz. 672).   


