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ST 00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH
WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, zwanej dalej ST, są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z Rozbudową budynku usługowoprodukcyjnego o placówkę badawczo-rozwojową, wraz z przebudową części
istniejącego budynku
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza ST wraz z SST wymienionymi w punkcie 1.3. jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robót budowlanych, wymienionych w
pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Zakres rzeczowy robót, wynikający z dokumentacji projektowej a objęty niniejszą
specyfikacją, określony został w projekcie oraz przedmiarze robót.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wymagań ogólnych, wspólnych dla robót
objętych załączonymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST):
SST 01 – Wykopy
SST 02 – Roboty betonowe i Żelbetowe
SST 03 – Roboty murarskie
SST 04 – Roboty izolacyjne i tynkarskie
SST 05 – Roboty malarskie i wykładzinowe
SST 06 – Instalacje
SST 07 – Nawierzchnie dojazdów, parkingów i chodników
SST 08 - Montaż konstrukcji metalowych
SST 09 - Pokrycie dachu
Pokrycie dachu blachą
Obróbki blacharskie
Rynny i rury spustowe
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST i SST jest mowa o:
1.4.1. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie robót objętych
dokumentacją techniczną, której częścią jest niniejsza ST;
1.4.2. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną
zezwalającą na wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w pkt 1.4.2.;
1.4.3. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i
końcowych, książkę obmiarów;
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1.4.4. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót;
1.4.5. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność dostosowania w budownictwie;
1.4.6. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektonicznobudowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.
1.4.7. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu
stanowiącym integralną całość użytkową;
1.4.8. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót;
1.4.9. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora
nadzoru książkę, służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników;
1.4.10. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi;
1.4.11. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych;
1.4.12. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do
wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych;
1.4.13. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy, dokumentację projektową i komplet SST.
1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ich ważności wymieniona w “Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją
projektową i SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału

4
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach będących w jego użytkowaniu a
służących realizowanej budowie.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w obszarze terenu
budowy znajdujących się na powierzchni terenu i pod jego poziomem. Wykonawca zapewni
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w
czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował,
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiającego.
1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie zabezpieczenia oraz sprzęt i odpowiednią
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót.
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2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,
zamawianych materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub inne, przewidziane
przepisami dokumenty świadczące o dopuszczeniu przewidzianych do użycia materiałów do
stosowania w budownictwie.
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
5.1. Montaż urządzeń dźwigowych.
Montażu oraz rozruchu urządzeń dźwigowych dokonuje dostawca tych urządzeń, bądź inna
wyspecjalizowana i upoważniona jednostka wykonawcza.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
- 6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową,SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych oraz ich kwalifikacje,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.
6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury,zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnej jednostce
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 99/98);
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2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST;
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich
partia dostarczona do robót będzie je posiadać.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.5. Dokumenty budowy
I. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów
robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów robót,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy robót.
II. Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.
III. Pozostałe dokumenty budowy
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach I-II, następujące
dokumenty:
- pozwolenie na budowę,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentów budowy:
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar
wykonanych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu.
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentów i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Szczególną uwagę należy zwrócić na odbiór tych robót, które warunkują możliwość
przystąpienia do montażu urządzeń dźwigowych. Spełnienie warunków koniecznych
zostanie udokumentowane w formie protokołu, który stanowić będzie jeden z dokumentów
odbioru końcowego całości wykonanych robót.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o
których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
- dokumentację .powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót,
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dziennik budowy i książkę obmiarów (oryginały),
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- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na
znak bezpieczeństwa,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (o ile wystąpiły) oraz protokoły
odbioru i przekazania tych robót;
- protokóły odbiorów częściowych robót.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. “Odbiór ostateczny robót".
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w
dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w dokumentacji projektowej i SST.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,
- opłaty/dzierżawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, chodników, krawężników, barier, oznakowań,
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł,
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. Koszt likwidacji
objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji
objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z z 2016 r. poz. 290 z późn. zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 z pożn. zmianami).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317,
1356, z późn. zmianami).
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKOPY , ROBOTY ZIEMNE, KOD CPV 45.11.12.00-0
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania wykopów pod posadowienie rozbudowy budynku.
1.2. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie określonym w projekcie.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
2. MATERIAŁY
Do wykonania robót materiały nie występują poza wykonaniem umocnień ścian pionowych
(tam, gdzie to przewidziano) oraz gruntu do zasypywania wykopów oraz wykonania
podkładu.
Pionowe obudowy ścian wykopów z bali drewnianych, pali szalunkowych (wyprasek) oraz
deskowań systemowych.
Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów
budowlanych itp.
Do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły.
3. SPRZĘT
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.
Wykopy można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.
4. TRANSPORT
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykopy
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest
kontrolowanie warunków gruntowych.
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.
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Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa
gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być
usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej
poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem nadzoru celem
podjęcia odpowiednich decyzji.
5.2. Wykonanie podkładu pod fundament:
Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków
materiałów budowlanych.
Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie tak aby
uzyskana warstwa była stała na całej powierzchni rzutu obiektu.
Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js = 0,9 według próby
normalnej Proctora.
5.3. Zasypanie wykopów
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki
- zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych
w nim robót;
- przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków i
śmieci;
- układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami
wibracyjnymi.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95
wg próby normalnej Proctora.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania wykopów powinna obejmować:
- zgodność wykonania robót z dokumentacją,
- prawidłowość wytyczenia robót,
- rodzaj i stan gruntu w podłożu,
- wymiary wykopów,
- zabezpieczenie wykopów. Zasypywanie
wykopów sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem,
- materiały do zasypki,
- grubość i równomierność warstw zasypki,
- sposób i jakość zagęszczenia.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są jednostki określone w dokumentacji kosztorysowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za rzeczywiście wykonane ilości robót wg zasad określonych w dokumentach
umownych.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
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PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
BN-77/8931 -12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE
KOD CPV 45.26.23.10-7

KOD CPV 45.26.23.11-4

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych i żelbetowych związanych z wykonaniem z
Rozbudową budynku usługowo-produkcyjnego o placówkę badawczo-rozwojową,
wraz z przebudową części istniejącego budynku
1.2. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wszystkich czynności mających na celu
wykonanie robót związanych z:
- przygotowaniem zbrojenia,
- montażem zbrojenia,
- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,
- przygotowaniem mieszanki betonowej,
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,
- kontrolą jakości robót i materiałów
- pielęgnacją betonu.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w ST “Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej:
- Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i
domieszek chemicznych.
- Zaprawa — mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
- Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod
względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż
2%.
- Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną R“G w
MPa.
- Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb° - wytrzymałość (zapewniona z 95proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek
sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą
PN-B-06250,
- Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm,
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- Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej
naprężeń w sposób czynny.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
71.00 “Wymagania ogólne". Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują
odpowiednie polskie normy.
2.1. Składniki mieszanki betonowej
Cement musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest).
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości
grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie
dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek
niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku,
gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do
wykonania betonu.
Cement workowany powinien być magazynowany w miejscu zabezpieczonym przed
opadami lub w pomieszczeniu zamkniętym.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w
składach zamkniętych.
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i
jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju
poprzecznego elementu.
Kruszywem drobnym powinny być piaski uszlachetnione o uziarnieniu do 2 mm.
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania wyników pełnych badań wg normy
PN-B-06712 w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
Woda zarobowa czerpana z wodociągu miejskiego nie wymaga badania.
2.2. Beton (towarowy)
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby
przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania
przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium wytwórni betonów
odpowiednio do wymaganej klasy.
2.3. Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach objętych zakresem
niniejszej SST stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej.
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym
mają być podane:
-nazwa wytwórcy,
-oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
-numer wytopu lub numer partii,
-wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy
wytopowej,
-masa partii,
-rodzaj obróbki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów
(po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:
-znak wytwórcy,
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-średnica nominalna,
-znak stali,
-numer wytopu lub numer partii,
-znak obróbki cieplnej.
2.4. Drut montażowy
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw.
wiązałkowego.
2.5. Podkładki dystansowe
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu.
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.
3. SPRZĘT
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy
stosować wibratory.
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym.
Powinien spełniać wymagania BHP a miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla
obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio
przeszkolone.
4. TRANSPORT
Transport gotowej mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników
samochodowych.
Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do
betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
- 90 min. - przy temperaturze +15°C,
- 70 min. - przy temperaturze +20°C,
- 30 min. - przy temperaturze +30°C.
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Montaż zbrojenia
Wymagania ogólne
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i
względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą
co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy.
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej.
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu
żelbetowego powinna wynosić co najmniej:
- 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,
- 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,
- 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali,
- 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów,
- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
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Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.2. Montowanie zbrojenia
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami
dystansowymi.
Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do
1,2 mm, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm.
5.3. Betonowanie
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w
szczególności:
- deskowań, rusztowań, pomostów itp.,
- zgodność rzędnych z projektem,
- czystość deskowania,
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających,
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 iPNB-06251.
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się w wyspecjalizowanym zakładzie
produkcji betonu, który może zapewnić żądane wymagania.
Niedopuszczalne jest wykonywanie betonowania w czasie ulewnego deszczu. Należy
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton
przed deszczem i nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na
dobę.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co
najmniej 15 MPa.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie
betonowania pobierać próbki kontrolne.
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla
danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z wykonanych
elementów.
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z
dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy sprawdzić:
- zgodność przywieszek z zamówieniem,
- stan powierzchni wg normy PN-H-93215,
- wymiary wg normy PN-H-93215,
- masy wg normy PN-H-93215. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia,
gięcia i rozmieszczenia zbrojenia:
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- otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się
zmniejszenia grubości otuliny,
- rozstaw prętów w świetle: 10 mm,
- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm,
- długość pręta między odgięciami: ±10 mm,
- miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno
przekraczać 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich
liczby na tym pręcie,
- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm,
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są przyjęte w dokumentacji kosztorysowej.
8. ODBIÓR ROBOT
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie
z dokumentacją projektową i SST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakończenia robót i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót
zawartych w umowie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność może nastąpić w oparciu o protokół odbioru prawidłowo wykonanych robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE - normy
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego
użytku.
PN-B-06250 Beton zwykły.
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne
wymagania i badania.
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe
wymagania.
PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
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03
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ROBOTY MURARSKIE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót murarskich.
1.2. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie murów, obmurowań oraz zamurowań otworów za pomocą
drobnowymiarowych materiałów ściennych.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
2. MATERIAŁY
2.1. Wyroby ceramiczne
Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996, o wymiarach 250 x 120 x 65 mm i
masie 3,3-4,0 kg
Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN, o wymiarach j.w. i masie 4,0-4,5 kg.
Pustak szczelinowy ścienny modularny (Pustak U-220)

wymiary (dł x wys x szer): 250x220x185 mm

grubość ściany: 25 cm

waga: 10 kg

klasa 15
Cegła kratówka K-1 (Cegła K-1)

wymiary (dł x wys x szer): 250x65x120 mm

waga: 2,5 kg

Dostępne klasy: 10, 15
Pustak do ścian działowych (Pustak PD-2)

wymiary (dł x wys x szer): 250x220x120 mm

grubość ściany: 12 cm

zużycie na 1m2: 18 szt.

waga: 6,1 kg

Dostępne klasy: 1,5
Beton komórkowy (gazobeton, suporex)
Szary 24x24x59
2.2. Bloczki betonowe
Bloczki betonowe wibroprasowane o wymiarach 25x25x14 cm
2.3. Zaprawy murarskie cementowo-wapienne
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
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Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu murarskiego.
4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
5.WYKONANIE ROBÓT
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, uskoków i
otworów.
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 510 mm.
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Materiały ceramiczne
Przy odbiorze drobnowymiarowych materiałów ściennych należy sprawdzić:
- zgodność klasy z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarów i kształtu,
- liczby szczerb i pęknięć,
- odporności na uderzenia,
- dla materiałów ceramicznych przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość
margla.
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiaru robót dokonuje się w jednostkach podanych w dokumentacji kosztorysowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi linii
prostej nie mogą być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości
kontrolnej 2m łaty.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę płatności stanowi protokół odbioru prawidłowo wykonanych robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-85/B-04500
PN-90/B-14501
PN-B-30020:1999
PN-79/B-06711
PN-B-19701:1997
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PN-68/B-10020
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
Zaprawy budowlane zwykłe. Wapno. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Cementy powszechnego użytku.
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ROBOTY IZOLACYJNE I TYNKARSKIE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikami Technicznej, zwanej dalej SST, są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych i tynkarskich związanych z
Rozbudową budynku usługowo-produkcyjnego o placówkę badawczo-rozwojową,
wraz z przebudową części istniejącego budynku
1.2. Zakres robót objętych SST
Niniejsza SST obejmuje roboty składające się na wykonanie:
- izolacji bitumicznej pionowej i poziomej,
- izolacji cieplnej poziomej,
- systemowego docieplenia ścian,
- tynków zwykłych, pocienionych oraz „suchych” z płyt GK.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz:
Podłoże - element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja.
Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic
poziomów powierzchni podłoża.
Warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni
podłoża.
Warstwa gruntująca - powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca
przyczepność powłoki ochronnej.
Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem regulacji
nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.
Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako
składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach zewnętrznych.
Zaprawa (masa klejąca) – materiał systemu do przyklejania materiału termoizolacyjnego do
podłoża oraz siatki zbrojącej do materiału termoizolacyjnego.
Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania izolacji cieplnej do podłoża.
Warstwa zbrojona - układ składający się z masy klejącej oraz siatki zbrojącej;
Wyprawa tynkarska - masa tynkarska po stwardnieniu, stanowiąca zewnętrzną warstwę
wykończeniową systemu ociepleniowego, zespolona z warstwą zbrojoną;
Systemowe elementy uzupełniające – listwy cokołowe, kątowniki narożne, profile dylatacyjne
2. MATERIAŁY
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Materiały do izolacji przeciwwilgociowych:
- papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym,
- folie z tworzyw sztucznych i kauczuku,
- lepiki i emulsje asfaltowe do stosowania na zimno.
Materiały termizolacyjne:
- płyty ze styropianu ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) z
frezowanymi krawędziami w celu zapewnienia szczelności połączeń; szczegółowe
wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163;
- płyty ze styropianu ekstrudowanego – ze względu na niższą nasiąkliwość do zastosowania
na cokołach i ścianach piwnic; szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu
ekstrudowanego określa norma PN-EN13164;
- płyty, maty z wełny mineralnej – wg wymagań dla płyt z wełny mineralnej określa norma
PN-EN 13162.
Środek gruntujący:
- materiał wodorozcieńczalny stosowany, w zależności od rodzaju i stanu podłoża, do jego
przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej,
przed wykonaniem warstwy wykończeniowej.
Klej do przyklejania styropianu:
- zaprawa klejąca w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki; po zarobieniu wodą
tworzy masę klejącą.
Siatka zbrojąca
- siatka z włókna szklanego, impregnowanego przeciwalkalicznie;
Masy tynkarskie:
- mineralne – oparte na spoiwach mineralnych suche zaprawy do wykonywania tynków
cienkowarstwowych, o grubości ziarna 1,5 mm;
- akrylowe (polimerowe) – oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe
materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych, (barwione w masie nie wymagają
malowania farbami elewacyjnymi)
o grubości ziarna j.w.;
Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe)
- profile cokołowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego
ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków
rozporowych,
- narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia krawędzi przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
Warunki przyjęcia materiałów na budowę.
Wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej,
- są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i
oznakowane,
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów.
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym.
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PNB/79405 - wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych
3. SPRZĘT
Do wykonywania robót izolacyjnych i tynkarskich należy stosować sprzęt zalecany przez
producentów
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4. TRANSPORT
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W
czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich
uszkodzenie.
Płyty GK należy transportować i składować w sposób uniemożliwiający ich zamoczenie.
5. WYKONANIE ROBÓT
Roboty izolacyjne oraz dociepleniowe należy wykonywać wg wymagań producentów
zastosowanych materiałów i systemów.
Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
ościeżnice.
Zaprawy do robót tynkarskich powinny być przygotowywane mechanicznie. Zaprawę należy
przygotowywać w ilości pozwalającej na jej możliwie szybkie wbudowanie tj w okresie ok. 3
godzin.
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z
danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Okładziny z płyt GK
- Montaż rusztu, a następnie płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych grub. 12,5mm
winien odbywać się
ściśle ze wskazaniami instrukcji montażu wydanej przez ww. producenta.
- Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż
+5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność
względna powietrza mieści się w granicach od 60 do80%.
- Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Zakres badań jakościowych robót objętych niniejszą SST powinien być zgodny z właściwymi
dokumentamiodniesienia wymienionymi w pkt. 10.
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiaru robót dokonuje się w jednostkach określonych w dokumentacji kosztorysowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Tynki zwykłe
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne
powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi linii
prostej nie mogą być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości
kontrolnej 2m łaty.
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego, nie mogą być większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w
pomieszczeniu,
- poziomego, nie mogą być większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.),
Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków, przenikających
z podłoża, pilśni itp.,
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe
wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
Tynki z płyt GK
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Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze".
Sprawdzeniu podlega:
- zgodność z dokumentacją techniczną,
- rodzaj zastosowanych materiałów,
- przygotowanie podłoża,
- prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
- wichrowatość powierzchni.
Po zakończeniu całości robót ociepleniowych, dokonany zostanie odbiór końcowy i zostanie
sporządzony protokół odbioru. W trakcie odbioru końcowego ocenie będą podlegać
następujące elementy ocieplenia:
• równość powierzchni - wg wymagań normowych,
• jednolitość faktury,
• jednolitość koloru,
• prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów ociepleń i ich zgodność z dokumentacją,
• prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi rozwiązaniami elewacji ścian,
• wykonane ocieplenie powinno być jednolite, bez spękań, rys, pofalowań, zagłębień,
ubytków oraz widocznych połączeń między poszczególnymi fragmentami wypraw.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest protokół odbioru poprawnie wykonanych robót.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001,9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia
jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej
(MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie – Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja PN-EN 13499:2005
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Zewnętrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1„Tynki”,
wydanie ITB - 2003 rok.
- Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - Kraków 1996 r.
- Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips - wydanie 2002 r.
- Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów podwieszanych
oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73, 28-400 Pińczów.
- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków. Warszawa 2002 r.
- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa, 2003 r.
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- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej jako
materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa, 2003 r.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ROBOTY MALARSKIE I WYKŁADZINOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikami Technicznej, zwanej dalej SST, są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich związanych z Rozbudową
budynku usługowo-produkcyjnego o placówkę badawczo-rozwojową, wraz z
przebudową części istniejącego budynku
1.2. Zakres robót objętych SST
Niniejsza SST obejmuje roboty składające się na wykonanie:
- malowania tynków farbami emulsyjnymi,
- posadzki z płytek ceramicznych.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
2. MATERIAŁY
- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych;
- farby emulsyjne, akrylowe do wymalowań wewnętrznych;
- płytki ceramiczne;
- zaprawa klejowa;
- zaprawa spoinująca, plastyczna, do stosowania przy fugowaniu wąskich spoin (2÷6 mm).
Materiały pomocnicze
- rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.
- wkładki (krzyżyki) dystansowe.
3. SPRZĘT
Do wykonywania robót malarskich i wykładzinowych można stosować dowolny, powszechnie
stosowany sprzęt i narzędzia.
4. TRANSPORT
Transport materiałów do robót malarskich oraz wykładzinowych nie wymaga specjalnych
środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami
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lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób
wykluczający ich uszkodzenie.
Materiały okładzinowe składowane powinny być w pomieszczeniach zamkniętych,
zabezpieczonych przed
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty malarskie
Do wykonania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod
malowanie i kontroli materiałów.
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być naprawione przez wypełnienie odpowiednią
zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona
zanieczyszczeń: kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych.
Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana
jest aprobata techniczna.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje sprawdzenie:
- wyglądu zewnętrznego,
- zgodności barwy i połysku,
- odporności na wycieranie,
- przyczepności powłoki,
- odporności na zmywanie.
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiaru wykonanych robót dokonuje się w jednostkach przyjętych w dokumentacji
kosztorysowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót dokonuje komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Ocenę prawidłowości wykonania okładzin posadzkowych przeprowadza się, gdy posadzka
osiągnie pełne właściwości techniczne.
Odbiór powinien objąć sprawdzenie:
- wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej,
- równości za pomocą łaty kontrolnej,
- odchyleń od założonej płaszczyzny (poziomej lub określonego spadku) za pomocą łaty
kontrolnej i poziomicy,
- prawidłowego przylegania płytek do podłoża - przez opukiwanie wybranych losowo płytek,
- prawidłowego połączenia płytek z innymi elementami wykończenia budynku
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest protokół odbioru poprawnie wykonanych robót.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B l.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni.
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4:
Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003r.
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z płytek
ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
INSTALACJE
1 .WSTĘP
1.1.
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru instalacji sanitarnych, elektrycznej, w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwą:
Rozbudowa budynku usługowo-produkcyjnego o placówkę badawczo-rozwojową,
wraz z przebudową części istniejącego budynku
1.2.
Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania:

instalacji wody zimnej i ciepłej,

instalacji kanalizacji sanitarnej,

instalacji centralnego ogrzewania,

montaż oświetlenia, lamp, gniazdek
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
2. MATERIAŁY
Do wykonania wszystkich instalacji mogą być stosowane wyroby producentów
krajowych i zagranicznych, zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej.
Wszystkie materiały i wyroby użyte do wykonania instalacji muszą być właściwie
oznakowane i posiadać Certyfikat na znak bezpieczeństwa, przy czym dotyczy to tylko
wyrobów podlegających certyfikacji na mocy ustawy o badaniach i certyfikacji, Certyfikat
zgodności lub deklarację zgodności z Polska Norma lub Aprobatą Techniczną, Oświadczenie
dostawcy o zgodności wyrobu z dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi Polskimi
Normami dla wyrobów wykonanych wg indywidualnej dokumentacji technicznej.
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji musza posiadać aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora nadzoru.
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób
określony aktualnymi normami.
3. SPRZĘT
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak też
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku
materiałów
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone
materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.
4.1. Rury
Rury w wiązkach musza być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu
przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.
4.2. Elementy wyposażenia
Transport elementów do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi środkami
transportu. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach
zamkniętych w pojemnikach.
4.3.Armatura
Transport elementów armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu.
Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Dostarczoną na
budowę armaturę sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach
zamkniętych.
4.4. Izolacja termiczna
_ materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przeznaczone
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. Należy unikać dłuższego
działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe,
_ 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.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Kody CPV:
45310000-3
Roboty w zakresie instalacji elektrycznej
45330000-9
Hydraulika i roboty sanitarne
45332200-5
Hydraulika
45332400-7
Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego
Wymagania techniczno-technologiczne i materiałowe dla zakresu robót objętych
zamówieniem określa się następująco:
Podczas wykonywania robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP.
Całość robót należy wykonać i odebrać zgodnie z:

opracowaną dokumentacją techniczną; uzgodnionym projektem,
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Ustawą z dnia 7.VII.1994 Prawo Budowlane wraz z późniejszymi zmianami

Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie,

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych cz.
II – Instalacje Sanitarne i Przemysłowe.

_Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych” t.
1 i 2/1988r

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych
PKTSGGiK – Warszawa 1994r.

Instrukcją montażową producenta.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót instalacji elektrycznych polega na sprawdzeniu:

Prawidłowości wykonania instalacji

Prawidłowości działania wszystkich zamontowanych urządzeń

Posiadania przez zastosowane materiały odpowiednich atestów dopuszczających je
do stosowania w budownictwie i obiektach użyteczności publicznej
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna być
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe”,
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli
jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, 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 robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe”
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory częściowe:
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
- bruzdy w ścianach – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych,
- z odbiorów częściowych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać
końcowego odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

powykonawcza dokumentacja techniczna z naniesionymi na niej zmianami
i uzupełnienia w trakcie wykonywania robót,

dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości
wydane przez dostawców materiałów),

protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

protokoły przeprowadzenia prób szczelności poszczególnych instalacji.
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić :

zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami
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w dzienniku budowy dotyczącymi zmian, odstępstw od dokumentacji
projektowej,

protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących
usunięcia usterek,

aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupełnienia),

protokoły badań szczelności instalacji.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
PN-IEC-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-92/E-05009
Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i
bezpieczeństwo.
PN-92/B-10735
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze
PN-85/B-01700
Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna
PN-84/B-01701
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne
PN-92/B-01706
Instalacje wodociągowe. Wymagania przy projektowaniu
PN-92/B-01707
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
Wymagania i badania
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN),
Ponadto instalacje sanitarne należy wykonywać zgodnie z:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady Warszawa 1988.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 nr 106 poz. 1126)
z późniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. 1993 nr 55, poz. 250) z
późniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 12 września 2002 r o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U.2002
nr 166,poz.1360).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U.2002 nr 75, poz.690).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz, U, 1999 nr 80, poz.
912).
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07
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
RODZAJ ROBÓT:
KOD CPV 45233200 - 1
NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni, utwardzenia
terenu, z kostki brukowej betonowej związanych z Rozbudową budynku usługowoprodukcyjnego o placówkę badawczo-rozwojową, wraz z przebudową części
istniejącego budynku
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni:
- parkingów, placów.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze
sobą trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
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2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie jest
posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste,
wklęśnięcia nie powinny przekraczać:
- 2 mm, dla kostek o grubości £ 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm.
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości:
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
- na długości ± 3 mm,
- na szerokości ± 3 mm,
- na grubości ± 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brązowy.
2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza
niż 60 MPa.
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosić nie więcej niż 5%.
2.2.6. Odporność na działanie mrozu
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z
wymaganiami PN-B- 06250 [2].
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest
wystarczająca, jeżeli:
- próbka nie wykazuje pęknięć,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie
zamrażanych nie jest większe niż20%.
2.2.7. Ścieralność
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosić nie więcej niż 4 mm.
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie
niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiadać wymaganiom PN-B-19701[4].
2.3.2. Kruszywo
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki
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Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników,
zgodnie z receptą laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i
większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki
nieorganiczne.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce
ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek,
można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie
specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych
producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wymagania techniczno-technologiczne i materiałowe dla zakresu robót objętych
zamówieniem określa się następująco:
Kody CPV
45000000 – 7 Roboty budowlane
45233200 – 1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45100000 – 8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233000 – 9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni
45233200 – 1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233222 – 1 Roboty w zakresie chodników
45233250
Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45233251 – 3 Wymiana nawierzchni
45233260 – 9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
45400000 - 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Podłoże
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Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP ³ 35 [7].
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej
przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego,
można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio
wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony
przed skutkami przemarzania.
5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien być zgodny z dokumentacją projektową.
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowowodnych, może stanowić:
- grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, spoiwem itp.,
- kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,
- podbudowa tłuczniowa, żwirowa,
lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej.
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.
5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z
dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera.
5.5. Podsypka
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona
wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie
dowolnego wzoru - zaakceptowanego przez Inżyniera.
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania
nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w
kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię.
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz
oddana do ruchu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników
bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na
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ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2
powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją
projektową i odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5
niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt
5.6 niniejszej SST:
- pomierzenie szerokości spoin,
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierówności podłużne
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją
± 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać ± 1 cm.
6.4.4. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.4.5. Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0
cm.
6.5. Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone
nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety
lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały
wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- przygotowanie podłoża,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki.
Zasady ich odbioru są określone w ST „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie podsypki,
- ułożenie i ubicie kostki,
- wypełnienie spoin,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy
Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania
i ocena zgodności
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
planografem i łatą.
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SST 08
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
MONTAŻ KONSTRUKCJI METALOWYCH
KOD CPV 45.22.31.00-7
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji stalowych dla projektu pt.. Rozbudowa budynku
usługowo-produkcyjnego o placówkę badawczo-rozwojową, wraz z przebudową
części istniejącego budynku






1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót wymienionych w SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących
w obiekcie .
 Konstrukcja stalowa (płatwie, wiązary, słupy, stężenia)
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje się:
2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali w gatunkach S355J2G3, S235J2G3
wg PN-EN 10025, PN-EN 10210-1.
2.1.2. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym
w PN-EN 10025
Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć,
pęcherzy i naderwań.
Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej,
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne,
jeżeli:
mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek
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nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla
walcówki o grubości większej.
2.1.3. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien
być zaopatrzony każdy element lub partia materiału.
Atest powinien zawierać:

znak wytwórcy

profil

gatunek stali

numer wyrobu lub partii

znak obróbki cieplnej
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
2.1.4. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w
czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą na
elemencie.
2.2. Łączniki
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby.
2.2.1. Materiały do spawania
Materiały do spawania powinny spełniać wymagania PN-EN 13479 oraz odpowiednich norm
przedmiotowych (zgodnie z tabl. 5. PN-EN 1090-2).
Elektrody powinny mieć:

zaświadczenie jakości

spełniać wymagania norm przedmiotowych

opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i wymaganiami producenta.
2.2.2. Śruby
Do konstrukcji stalowych stosuje się:
(1)
śruby z łbem sześciokątnym wg PN–EN ISO 4014 oraz PN-EN ISO 4017 kl. 8.8B
o
stan powierzchni wg PN-EN 26157-3
o
tolerancje wg PN-EN 20898-7
o
własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7

o

(2) śruby fundamentowe wg PN - 72/M-85061 rodzaju W; Z lub P
(3) nakrętki sześciokątne wg PN –EN ISO 4034 kl.8B
własności
mechaniczne
wg
PN-82/M-82054/09
częściowo
zastąpioną
PN-EN 20898-2
(4) podkładki okrągłe wg PN-EN ISO 7090 200HV
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach.
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji
(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami.
Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy
ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia
przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu,
segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek
na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, które po
wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu.
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(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.
(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
2.4. Badania na budowie
2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać
akceptacje Inżyniera.
2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:
jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
zgodności z projektem,
zgodności z atestem wytwórni,
jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,
jakości powłok antykorozyjnych.
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstałych
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.
3.2. Sprzęt do robót spawalniczych
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie
z technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną.
Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%.
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją.
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:
spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów
atmosferycznych;
sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;
stanowisko
robocze
powinno
być
urządzone
zgodnie
z
przepisami
bhp
i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z
dostateczną wentylacją;
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.
3.3. Sprzęt do połączeń na śruby
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt.
4. TRANSPORT
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Cięcie
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków
i rozprysków metalu po cięciu.
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.
5.2. Prostowanie i gięcie
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia.
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy
i pęknięcia.
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5.3. Składanie zespołów
5.3.1. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją,
co najmniej w miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody
i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów
i wykonania połączeń według załączonej tabeli.
RODZAJ ODCHYŁKI

ELEMENT
KONSTRUKCJI

DOPUSZCZALNA ODCHYŁKA

NIEPROSTOLINIOWOŚ
Ć

PRĘTY,
BLACHOWNICE,
SŁUPY, CZĘŚCI RAM

0,001 DŁUGOŚCI, LECZ
NIE WIĘCEJ JAK 10 MM

SKRĘCENIE PRĘTA

—

0,002 DŁUGOŚCI, LECZ
NIE WIĘCEJ NIŻ 10 MM

ODCHYŁKI
PŁASKOŚCI PÓŁEK,
ŚCIANEK ŚRODNIKÓW

—

2 MM NA DOWOLNYM
ODCINKU 1000 M

WYMIARY
PRZEKROJU

—

DO 0,01 WYMIARU, LECZ
NIE WIĘCEJ NIŻ 5 MM

PRZESUNIĘCIE
ŚRODNIKA

—

0,006 WYSOKOŚCI

WYGIĘCIE ŚRODNIKA

—

0,003 WYSOKOŚCI

DŁUGOŚĆ ELEMENTU
WYMIAR NOMINALNY
MM

DOPUSZCZALNA ODCHYŁKA WYMIARU MM
PRZYŁĄCZENIOWY

SWOBODNY

DO 500

0,5

2,5

500-1000

1,0

2,5

1000-2000

1,5

2,5

2000-4000

2,0

4,0

4000-8000

3,0

6,0

8000-16000

5,0

10,0

16000-32000

8,0

16,0

5.3.2. Połączenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstawień
i rzadzizn widocznych gołym okiem.
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Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki
przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami
o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo
dopuszcza się grubość mniejszą: o 5% - dla spoin czołowych o 10% - dla pozostałych
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w
granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
obróbka spoin
przetopienie grani
wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika
budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
 spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne
 wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast
pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
5.3.2.2. Połączenia na śruby
 długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą
liczbę podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór
głębiej jak na dwa zwoje;
 nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać
do łączonych powierzchni;
 powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed
montażem pokryć warstwą smaru;
 śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem
kontrolnym.
5.4. Montaż konstrukcji
5.4.1.Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków,
które zapewnią osiągniecie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu
geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych.
5.4.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:
sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz reperów
wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu.
5.4.3. Montaż
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe
podczas transportu i składowania. Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego
konstrukcji
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są:
masa gotowej konstrukcji w tonach.
8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje
wszystkie czynności wymienione w SST.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych –
Część 2: Wymagania techniczne dotyczące wykonania konstrukcji stalowych
PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i
wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
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09
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
POKRYCIE DACHU
KOD CPV 45.26.00.00-7
POKRYCIE DACHU BLACHĄ
OBRÓBKI BLACHARSKIE
RYNNY I RURY SPUSTOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru pokrycia dachowego blachą wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami
spustowymi dla projektu pt. „Rozbudowa budynku usługowo-produkcyjnego o placówkę
badawczo-rozwojową, wraz z przebudową części istniejącego budynku”.



1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu
następujących robót:
Pokrycie dachu blachą trapezową, rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY.
2.1. Pokrycia dachowe
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Blacha stalowa powlekana trapezowa T-55 gr. 0.75 mm
Blachy do obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
 Blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,50÷0,70 mm,
 Materiały pomocnicze: uchwyty do rynien i rur spustowych, itp.
Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom
zawartych w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST B00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
3. SPRZĘT
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla
środowiska.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
4. TRANSPORT
Samochód powinien posiadać skrzynię otwartą o długości wystarczającej, aby paczka blach
nie wystawała poza jej tylną burtę więcej niż 0,5 m. Dopuszczalne jest również przewożenie
blach
dłuższych od skrzyni max. do jednego metra, ale wówczas paczki blach muszą
spoczywać całkowicie na sztywnym pomoście (np. drewnianym).
Obróbki blacharskie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiał należy
układać równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed
możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji
poziomej wzdłuż środka transportu.
4.1 Rozładunek za pomocą dźwigu (wózka widłowego)
Rozładunek zaleca się przeprowadzać w opakowaniach fabrycznych i jeśli jest to możliwe to
przy użyciu dźwigu lub wózka widłowego. Przy rozładunku dźwigiem należy zwrócić uwagę,
aby pasy zaczepu nie krzyżowały się (paczki długości do 6,15 m wyposażone są w 2 pasy,
paczki długości powyżej 6,15 m wyposażone są w 3 pasy). W tym celu konieczne jest
wykorzystanie
trawersu. Pasy nie mogą być założone tylko na widły wózka!
4.2 Rozładunek ręczny
W przypadku braku możliwości rozładunku mechanicznego przy użyciu dźwigu można
dokonać rozładunku ręcznego. Po rozpakowaniu paczki należy bezwzględnie przestrzegać
zasady, aby pojedynczych arkuszy blachy nie przesuwać jednego po drugim. Taki
rozładunek powinien być przeprowadzany przez odpowiednią ilość osób w stosunku do
długości arkuszy (np. rozładunek arkuszy o długości ok. 6 m powinien być dokonywany
przez 6 osób – po 3 osoby z każdej strony). Zalecana jest szczególna ostrożność.
4.3 Składowanie
Paczki blach należy składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach
szer. min. 10 cm i wysokości 20 cm. Maksymalny rozstaw podpór wynosi 1 m. Można
składować do 3 paczek jedna na drugiej przekładając je listwami. Składowanie ofoliowanych
pakietów nie powinno być dłuższe niż 4 tygodnie od daty produkcji. Maksymalny okres
składowania blach wynosi 6 miesięcy od daty produkcji. W tym przypadku z paczek należy
zdjąć folię, a arkusze przełożyć listwami tak, aby zapewnić dopływ powietrza do wierzchniej
powłoki każdego arkusza.
Arkusze mogą być przejściowo składowane na wolnym powietrzu, winny być wówczas
przykryte i powinny mieć zapewnioną właściwą wentylację. Z wyrobów zabezpieczonych
dodatkowo przezroczystą folią ochronną należy ją usunąć przed upływem 14 dni od daty
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dostawy. Po tym okresie mogą wystąpić problemy związane z usuwaniem folii. W przypadku
folii czarno-białej – okres ten wynosi 12 miesięcy.
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania
przepisów ruchu drogowego.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Podłoże
5.1.1. Wymagania ogólne
a) Nachylenie połaci dachowej powinno być zgodne z PN-B-02361:1999.
b) Podłoża powinny mieć taką wytrzymałość i sztywność, aby pod wpływem
przewidzianych nacisków zewnętrznych (np. chodzenia) nie mogło następować
uszkodzenie pokrycia dachowego.
c) Powierzchnia podłoża powinna być równa; prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża
a łatą kontrolną o długości 2 m, nie powinien być większy niż 5 mm, i nie powinien
wynikać z uskoków między poszczególnymi warstwami podłoża.
5.1.2. Rodzaj podłoża
Pokrycie dachowe z blachy będzie wykonane na:
 Płatwiach stalowych
5.2. Pokrycie dachowe z blachy powlekanej trapezowej
5.2.1 Podstawowe zasady montażu blach dachowych
Blachy trapezowe (stosowane jako pokrycie dachowe) powinny być układane na płatwiach
stalowych w odpowiednim rozstawie zgodnym z projektem. Dla blach trapezowych rozstawy
podpór są uzależnione od wysokości profilu, grubości blachy, kąta nachylenia dachu oraz
położenia obiektu w strefie wiatrowej i śniegowej. W tym przypadku rozstaw podpór musi być
obliczony i podany przez uprawnionego projektanta.
Punktem odniesienia przy montażu blach jest okap: blachy należy układać prostopadle do
niego. Arkusze blachy można montować zarówno od prawej jak i lewej krawędzi dachu.
5.2.2 Przycinanie
Do cięcia należy używać noża wibracyjnego (tzw. nibler) albo piłki ręcznej do blach, a do cięć
wzdłużnych można stosować nożyce do blach grubych (tzw. kaczki). Rozcięte krawędzie są
zabezpieczone antykorozyjną powłoką cynku, która przylega do rdzenia stalowego i podczas
cięcia zalewa jego brzegi. Krawędzie cięcia nie wymagają zabezpieczenia.
UWAGA! Zastosowanie piły tarczowej jest niedopuszczalne, gdyż wytwarza ona zbyt
wysoką temperaturę, powodującą wypalanie powłoki organicznej i cynkowej, co w
rezultacie może sprzyjać powstawaniu ognisk korozji.
5.2.3 Mocowanie wkrętami
Do mocowania służą wkręty samowiercące posiadające uszczelkę EPDM zapewniającą
trwałość połączeń mimo naprężeń dachu. Przeciętne zużycie wynosi ok. 7 – 10 szt./m2
(wraz z montażem obróbek).
Wkręt należy zawsze mocować w środek fali niskiej.
5.3. Obróbki blacharskie
5.3.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.3.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można
wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od – 15ºC. Robót nie
można wykonywać na oblodzonych podłożach.
5.3.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający
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przeniesie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki
odpływ wody z obszaru dylatacji.
5.4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
5.4.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia
powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.
5.4.2. Spadki rynien dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5 %, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m.
5.4.3. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane
do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
5.4.4. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym
w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN
1462:32001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.
5.4.5. Rynny z blachy stalowej powinny być:
 Wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane
w elementy wieloczłonowe.
 Łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być
lutowane na całej długości.
 Mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,
 Rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.
5.4.6. Rury spustowe z blachy stalowej powinny być:
 Wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane
w elementy wieloczłonowe.
 Łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na
zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości.
 Mocowane do słupów uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 2 m w
sposób trwały .
 Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury
na głębokość kielicha.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz
podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi częściowemu i końcowemu.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są:

m2 wykonanego pokrycia
m wykonania obróbek blacharskich
mb wykonania rynien i rur spustowych
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
2

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających i odbioru końcowego
wg zasad podanych powyżej.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Nadzór Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena jednostkowa wykonania pokrycia z profili blaszanych:
układanie arkuszy blachy trapezowej
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oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów
Cena jednostkowa wykonania obróbek blacharskich obejmuje:
przygotowanie
zamontowanie i umocowanie obróbek
uporządkowanie stanowiska pracy
Cena jednostkowa wykonania rynien i rur spustowych obejmuje:
przygotowanie
zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych
uporządkowanie stanowiska pracy
Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-02361:1999
Pochylenie połaci dachowych
AT ITB – 15-2889/2003 Blachy stalowe powlekane trapezowe
PN-61/B-10245
Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-EN 612:1999
Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i
wymagania
PN-EN 505:2002
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy stalowej
układanych na ciągłym podłożu
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I –
Budownictwo ogólne część 3.

